
Código de
Conduta
NCR Corporation
2022



2

CARTA DO MIKE

HAYFORD
Prezada equipe,

Há 138 anos, a NCR constrói sua reputação com base na 
integridade e na inovação. Temos o compromisso de conduzir 
nossos negócios com integridade, de acordo com os mais 
altos padrões éticos e em conformidade com todas as leis, 
regras e regulamentos aplicáveis.

Este Código descreve nossos padrões de conduta nos 
negócios, alinhando tudo o que fazemos como empresa aos 
nossos Valores Compartilhados e nosso foco em nossos 
clientes. Somos todos responsáveis por nós mesmos e 
uns pelos outros para conduzir os negócios da NCR com o 
máximo de integridade.

Nossa reputação é um dos nossos ativos mais valiosos. Nunca 
podemos tê-la como algo já garantido e ela sempre deve ser a 
base sobre a qual nos edificamos e crescemos. 

Mike Hayford
Diretor executivo
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Do seu jeito...

Barra de navegação
Você pode navegar pelos tópicos a qualquer momento, 
clicando em qualquer título na barra de navegação.

O tópico que você está explorando 
no momento fica em negrito.

Ícones

Esses ícones têm hiperlinks para políticas e documentos específicos, 
mas você deve estar conectado à nossa  
rede corporativa para acessá-los.

Os balões com palavras indicarão conteúdo extra relacionado ou 
algumas informações importantes ao longo deste documento.

Balões

Foco
de luz

O Foco de luz destaca as informações 
importantes; fique de olho nele!

Este balão diz onde encontrar mais informações 
sobre um assunto e é acompanhado por um ou 
dois ícones de documento.

Em alguns casos, precisamos de ajuda para navegar 
pelo nosso caminho até a decisão ou precisamos 
de uma orientação, e esses balões podem dar uma 
resposta à sua pergunta. 

Esse balão inclui informações rápidas, melhores 
exemplos e listas de verificação para quando você 
precisar de uma referência ou confirmação rápida.

As setas para a esquerda e para 
a direita o levarão para a página 
anterior / próxima página.
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CONSCIENTIZAÇÃO
Valores compartilhados
O quê, quem e por quê

Políticas Como comunicar 
problemas

RecursosConscientização Propriedade Responsabilidade Centralisation Justiça ComunidadeÍndice
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Nossos valores compartilhados
A NCR está, sempre esteve e sempre estará focada em nossos clientes, nossos funcionários, inovações e vitórias. Nossos valores compartilhados são 
mais do que apenas palavras soltas em uma página. São eles o que direcionam nosso comportamento, orientam a forma como conduzimos nossos 
negócios e influenciam a forma como interagimos uns com os outros, com nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores e as comunidades 
em que operamos. Nossos valores compartilhados nos permitem ser bem-sucedidos há mais de 100 anos.
Lideramos a forma como o mundo se conecta, interage e faz transações com o mundo dos negócios, porque fazemos o que dizemos que faremos 
e nos responsabilizamos. Como OneNCR, consideramos uma amplo leque de perspectivas para trazer ideias novas e ousadas para o mundo real, 
garantindo que tudo o que criamos beneficie a todos com quem trabalhamos. Nunca paramos de perguntar por quê, nunca paramos de melhorar 
e nunca recuamos quando enfrentamos desafios difíceis, mesmo que isso signifique mudar. Reinventamos nossos valores essenciais, os quais 
chamamos, não por acaso, de Customer F.I.R.S.T. (Cliente em primeiro lugar)

Cliente

Tratamos cada cliente 
como se fosse nosso 

único cliente - e eles são 
nossa prioridade nº. 1.

Fun (Diversão)

Nós nos divertimos 
no trabalho - somos 

brincalhões, produtivos,  
focados e 

comemoramos juntos.

Inovação

Aprendemos, buscamos 
inovação com ousadia e 
resolvemos problemas  

complexos com 
soluções simples.

Respeito

Respeitamos uns aos 
outros, incluímos todos, 
lideramos com empatia  
e melhoramos nossas  

comunidades. 

Sucesso

Garantimos o sucesso 
da NCR dando o nosso 
melhor e assumindo a  
responsabilidade do  

início ao fim.

Trabalho em equipe

Trabalhamos como uma  
equipe, operamos sem 

fronteiras e nossa  
mentalidade é global.

RecursosConscientização Propriedade Responsabilidade Centralisation Justiça ComunidadeÍndice
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O quê?
O Código de Conduta da NCR (“Código”) é nosso guia e ponto de referência para sustentar nossos 
valores compartilhados. Ele define os padrões mínimos para expressar nossos valores compartilhados 
ao fazer negócios. Nossas políticas internas fornecem mais informações detalhadas que aprofundam 
ainda mais as expectativas descritas neste Código.

Quem?

Por quê?

Todos os diretores, executivos, funcionários, terceirizados, representantes comerciais e qualquer 
outra pessoa que represente ou atue em nome da NCR devem ler, compreender e aderir a este 
Código. Os funcionários que não seguirem este Código estarão sujeitos a medidas disciplinares, 
inclusive demissão. Ninguém poderá orientá-lo a violar este Código, nem você poderá orientar 
ninguém a violar este Código, mesmo que pareça ser para algo em nosso benefício. Se uma 
disposição deste Código entrar em conflito com a lei aplicável, você deve comunicar o conflito 
ao nosso Escritório de Ética e Conformidade e cumprir a lei aplicável. Além disso, os funcionários 
que violarem a lei poderão estar sujeitos a responsabilidade pessoal. Qualquer isenção de 
qualquer disposição deste Código exige a aprovação do nosso Diretor Jurídico ou do Conselho de 
Administração, se a isenção for solicitada por um executivo ou diretor.

O comportamento ético e 
a responsabilidade social 
corporativa podem trazer 
benefícios significativos para 
nossos negócios.

Por exemplo:
 - Atrair clientes para os 

produtos da nossa empresa, 
aumentando as vendas e os 
lucros.

 - Motivar os funcionários 
a permanecer conosco, 
reduzindo a rotatividade e 
aumentando a produtividade.

 - Atrair os melhores talentos.
 - Atrair investidores cada vez 

mais focados em integridade, 
responsabilidade social e 
conduta ética.
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Política   substantivo (1)
po-lí-ti-ca /po-lit-ika/

plural: políticas
1) um sistema deliberado de princípios para orientar decisões 

e alcançar resultados racionais. Uma política é uma 
declaração de intenção e é implementada na forma de um 
procedimento ou protocolo.

As Políticas de Gestão Corporativa (Corporate Management 
Policies, CMP) definem a forma como fazemos negócios e são 
organizadas por função, como: Emprego (p. ex., transferência), 
Remuneração (p. ex., férias) e Lei (p. ex., direitos autorais).

Políticas Corporativas de Finanças e Contabilidade 
(Corporate Finance and Accounting Policies, CFAP) dão 
suporte à aplicação e controle consistentes sobre operações 
contábeis e financeiras em toda a NCR.

Políticas, Procedimentos e Padrões Locais 
Departamentais e Funcionais se aplicam a determinados 
escritórios ou departamentos e geralmente são orientados 
por leis, regulamentações ou circunstâncias especiais.

As políticas embasam nosso Código de Conduta e 
fornecem mais detalhes e referências para alcançar as 
metas e objetivos da nossa empresa.

Elas também:
 - Expressam as expectativas da NCR,
 - Promovem a conformidade com leis e regulamentações,
 - Mantêm consistência em todos os setores da NCR, e
 - Fornecem orientação para a tomada de decisões.

Todos os funcionários devem cumprir as políticas 
corporativas estabelecidas pela empresa, incluindo o apoio 
a políticas e procedimentos locais.

Conscientização Propriedade Responsabilidade CentralisationÍndice

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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Foco
de luz

Ética e conformidade
Tão importante quanto o que fazemos, é o que nós não fazemos  que 
conta nossa história. Nunca paramos de perguntar por quê, nunca 
paramos de melhorar e nunca recuamos quando enfrentamos desafios 
difíceis, mesmo que isso signifique mudar.

No fim das contas, são nossas ações, não nossas palavras, que mostram 
como conduzimos nossos negócios na NCR. Nosso departamento de Ética 
e Conformidade trabalha para ajudar a apoiar nossa empresa a seguir 
essas políticas importantes ano após ano.

A Equipe de Ética e Conformidade supervisiona 
nossa conformidade com este Código, nossos 
Valores Compartilhados e políticas internas.
O departamento de Ética e Conformidade é 
independente da parte comercial e de todas as 
outras funções da empresa e está diretamente 
subordinado ao nosso diretor jurídico.
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E
se?

Você leu a política, mas não tem certeza se ela se aplica 
completamente à sua situação, ou ainda está em dúvida 
sobre o que fazer? Veja alguns passos para ajudá-lo a chegar 
à resposta certa:

1. Como as políticas da NCR são desenvolvidas para auxiliar na 
tomada de decisões, seu primeiro passo é acessar e ler as 
políticas relacionadas com atenção.

2. Se estudar a política não ajudar e você ainda não conseguir 
aplicá-la/interpretá-la na sua situação, discuta a política com 
seu gerente.

3. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o escritório de  
Ética e Conformidade.

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
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Como comunicar problemas
Se você estiver enfrentando um dilema e não tiver certeza sobre qual medida tomar, você 
deve comunicar o problema ao seu gerente ou ao Escritório de Ética e Conformidade. Se 
você suspeitar ou tomar conhecimento de uma conduta que possa violar este Código, você 
deve comunicar o problema ao Escritório de Ética e Conformidade imediatamente.

Não toleramos retaliação contra qualquer pessoa por fazer uma denúncia de boa-fé. Uma 
denúncia de boa-fé é uma denúncia feita com honestidade e boa intenção, e não importa 
se a denúncia foi comprovada ou não. 

Se não se sentir à vontade para ir pessoalmente 
ao Escritório de Ética e Conformidade, você 
pode fazer perguntas e comunicar problemas 
anonimamente, nos casos em que for 
permitido por lei.  Qualquer pessoa que tentar 
retaliar um funcionário por fazer uma denúncia 
de boa-fé sofrerá medidas disciplinares, 
podendo incluir demissão.

Foco
de luz

Você pode encontrar links para o Código de Conduta, 
AlertLine e Políticas no canto superior direito da Bridge.
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Esperamos que você cumpra este Código ao fazer negócios. Se você 
souber ou suspeitar de violações do Código, esperamos que você 
comunique o conflito ao nosso Escritório de Ética e Conformidade.

Nosso Escritório de Ética e Conformidade investiga todas as denúncias que 
alegam violações de nossos Valores Compartilhados, Código de Conduta e 
políticas. Você não pode conduzir investigações de supostas violações. Para 
garantir que todos os problemas sejam tratados de forma confidencial e 
uniforme, todos os problemas são investigados pelo Escritório de Ética e 
Conformidade. 

Em caso de dúvida, reflita os seguintes pontos:
 - É contra a política empresarial ou as leis?
 - O que há de errado com esta situação?
 - Com eu serei afetado?
 - Como as partes interessadas serão afetadas?

Investigações

E
se?

Se você vir algo, comunique!
Da forma que você se sinta confortável:

Converse com seu gerente direto e 
tente resolver o problema.

Converse com seu Business Partner de RH.
Saiba quem é seu HRBP via HR Central.

Envie um e-mail para a equipe de E&C e 
apresente o problema diretamente ao 
escritório de E&C.

Envie uma denúncia no AlertLine 
usando um dispositivo de terceiros, 
anonimamente.

Abra um chamado através da HR Central 
sobre o problema, eles estão disponíveis 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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PROPRIEDADE
Infraestrutura de TI

Padrões técnicos
Fundos e propriedades
Propriedade intelectual
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Infraestrutura de TI
Nossa infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) consiste 
em servidores, redes, estações de trabalho, notebooks, dispositivos 
móveis, equipamentos de comunicação, mídias eletrônicas e 
dispositivos de armazenamento operados diretamente pela empresa, 
bem como por prestadores de serviços contratados da empresa. 
Normalmente, deve ser usada apenas para fazer negócios, embora o 
uso pessoal ocasional possa ser permitido.

Não é permitido usar contas de e-mail pessoais (como o Gmail) 
para fazer negócios, nem pode enviar informações ou documentos 
confidenciais para suas contas de e-mail pessoais. Exceto nos casos em 
que proibido por lei, nos reservamos todos os direitos de pesquisar e 
revisar qualquer informação enviada, recebida, visualizada, acessada 
ou armazenada usando a infraestrutura de TI da NCR.

Foco
de luz

A forma como usamos nossos dispositivos 
pessoais é da nossa conta, mas quando 
os utilizamos para o trabalho ou para nos 
conectarmos à infraestrutura de TI da NCR, este 
Código e nossas políticas se aplicam.

Em caso de dúvidas ou problemas sobre segurança da 
informação ou acesso não autorizado à infraestrutura de 

TI, entre em contato com a Segurança da Informação.

Se você receber um e-mail suspeito ou de phishing, 
envie-o como um anexo para Reports.SPAM@ncr.com.

Em caso de dúvidas ou problemas sobre privacidade ou proteção 
de dados, entre em contato com o Escritório de Privacidade.

Se você suspeitar que um dispositivo tem um vírus/malware, entre 
em contato diretamente com o Centro de Defesa Cibernética pelo 
telefone 808-7448 de qualquer escritório da NCR ou pelo telefone 

+1 678 808-7448 de qualquer telefone externo. 

Lembrete
rápido

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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Não use software de torrent ou peer-to-peer (de terceiros 
desconhecidos), nem instale jogos ou software de proxy anônimo.

Esses programas e atividades, além de sobrecarregar a rede, geralmente 
instalam códigos maliciosos, como spyware, que podem prejudicar a 
infraestrutura de TI da NCR.

A CMP nº. 1404 é  
nossa política de 
infraestrutura de TI.

Explore
mais

Exemplos de software que causaram problemas de malware no passado 
incluem:
 - Navegador Tor
 - Utorrent
 - Bittorrent
 - Xunlei - também conhecido como Thunder
 - FDM, ou freedownloadmanager.

Geralmente, você também deve evitar baixar jogos e filmes porque esses 
arquivos geralmente incluem malware.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp1404.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Padrões 
técnicos

Abrir
Origem

Existem várias organizações que desenvolvem ou 
promovem padrões técnicos.

Se você quiser participar de algum órgão ou grupo 
de trabalho de normas técnicas, especialmente 
ao colaborar e antes do envio de qualquer norma 
técnica, você deve primeiro obter aprovação por 
escrito do Departamento Jurídico.

O código aberto geralmente se refere 
ao código de software que utiliza um 

processo de desenvolvimento aberto e é 
licenciado para incluir o código-fonte.

A NCR pode optar por usar componentes de 
código aberto para diversas finalidades. Este 

código-fonte está disponível gratuitamente e pode 
permitir que os usuários usem, modifiquem e 

distribuam qualquer software resultante. 

A NCR respeita os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros e deve cumprir rigorosamente os requisitos de licença 

segundo os quais o software de código aberto é distribuído. 

Antes de usar componentes de software de código aberto com 
qualquer produto, serviço ou projeto interno da NCR, você deve 

obter aprovações prévias por escrito das equipes técnicas da 
organização CTO e do Departamento Jurídico.
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Fundos e propriedades
da empresa
Todos somos responsáveis por proteger os ativos da empresa 
contra perda, furto, danos, uso ou divulgações não autorizados.

Esses ativos incluem ativos tangíveis (como equipamentos de 
informática e móveis) e ativos intangíveis (como informações e 
dados confidenciais). 

Os ativos da empresa incluem, entre outros:
 - marcas registradas e marcas de serviço;
 - código-fonte, segredos comerciais, dados pessoais,
 - informações confidenciais, dinheiro e cartões de crédito;
 - terrenos e edifícios;
 - registros;
 - veículos;
 - chaves e crachás de identidade, equipamentos de tecnologia, 

incluindo impressoras, scanners, copiadoras e telefones;
 - dispositivos de computação e software;
 - Internet, intranet e outras redes;
 - sucata e equipamentos obsoletos.
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Direitos autorais e Propriedade intelectual
As leis de propriedade intelectual (PI) protegem a propriedades intelectual contra uso, cópia, distribuição, exibição e execução não autorizados. A 
violação dos direitos de propriedade intelectual pode resultar em penalidades legais e, em alguns casos, prejuízos aos nossos próprios direitos de PI. 
Todos devemos proteger os direitos de PI da empresa e respeitar os direitos de PI de terceiros. A marca comercial da NCR está registrada em mais 
de 70 países.

Uma marca comercial normalmente protege os nomes de marcas e logotipos usados em bens e serviços.
Os direitos autorais protegem uma obra original escrita, artística ou literária.
Uma patente protege uma invenção.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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Conflitos de interesse
Você deve sempre agir sem interesses pessoais e em benefício da empresa 
ao fazer negócios com terceiros em nosso nome. Conflitos de interesses 
surgem quando interesses pessoais influenciam ou parecem influenciar nossa 
capacidade de fazer esses negócios. Conflitos de interesses podem surgir por 
diversos motivos, incluindo atividades pessoais, interesses e relacionamentos. 
Você não pode fazer nenhum negócio se tiver, ou mesmo parecer ter, um conflito 
de interesses que possa afetar sua capacidade de agir em benefício da empresa.

Se você tiver um conflito de interesses, ou se surgir uma situação que faça parecer 
que você pode ter um conflito de interesses, você deve comunicar essa situação ao 
seu gerente. Ele discutirá a questão com o escritório de Ética e Conformidade para 
que o conflito seja avaliado e as devidas medidas sejam tomadas. A divulgação de 
todas as situações de conflito, reais ou em potencial, é obrigatória.

Foco
de luz

Lembre-se, não é possível listar todos os possíveis 
cenários de conflito de interesses. Se você não tiver 
certeza se uma situação representa um conflito, 
pergunte ao seu gerente, HRBP ou escritório de 
Ética e Conformidade.

A CMP nº. 901 fornece 
informações detalhadas 

sobre conflitos  
de interesses.

Explore
mais

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Você deve comunicar seu gerente para analisar a situação 
e receber orientação sobre se pode aceitar o cargo. Em 
seguida, comunique sobre o cargo ao departamento de 
Ética e Conformidade.  Precisamos entender integralmente 
o cargo antes de confirmar que ele não criará um conflito de 
interesses com o seu cargo na NCR.

Você foi convidado a fazer parte do conselho 
de administração de outra empresa.

Um conflito de interesses pode surgir quando:

 - Você assume um emprego adicional que desvia sua atenção 
das suas responsabilidades na NCR. Pode ser impossível 
realizar os dois trabalhos de forma completa e fiel.

 - Você supervisiona ou faz negócios com alguém com quem 
você tem um relacionamento pessoal próximo, ou se você 
e um membro da sua família trabalharem na mesma 
organização da NCR. Isso pode causar um conflito de 
interesses real ou aparente, pois as pessoas podem supor 
que há favorecimento, independentemente de existir ou 
não.

 - Você investe em um de nossos fornecedores, clientes, 
parceiros de negócios ou concorrentes.

 - Você usa o nome da NCR ou nossa propriedade ou 
informações, sem aprovação, para ajudar uma organização 
beneficente, profissional ou comunitária.

 - Você pega para si uma oportunidade de negócios que 
pertence à NCR.

E
se?

Lembrete
rápido
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Precisão e retenção de registros da empresa
Devemos manter registros completos e precisos para cumprir com nossas obrigações financeiras, jurídicas e administrativas. Essas informações são 
utilizadas para cumprir com nossas obrigações com clientes, fornecedores, acionistas, funcionários e organismos governamentais. Todos devem 
seguir nossos controles e procedimentos internos para assegurar que todas as transações sejam devidamente autorizadas, nossos ativos sejam 
protegidos contra uso indevido ou não autorizado e que todas as transações sejam devidamente registradas e declaradas de acordo com as nossas 
políticas internas e com a lei.

Nossos relatórios financeiros devem ser pontuais, precisos e 
corroborados pelos respectivos registros e documentos apropriados.

Você deve informar nosso controlador corporativo ou seu 
controlador regional se tomar conhecimento de qualquer informação 
não financeira relevante ou qualquer informação financeira que afete 
a empresa ou qualquer informação que possa resultar em ganho ou 
perda para a empresa. O Escritório de Ética e Conformidade pode 
ajudá-lo a fazer sua denúncia. Esses dados devem ser corretamente 
registrados, processados, resumidos e relatados à alta administração 
para permitir decisões em tempo hábil sobre as divulgações exigidas. 

A retenção apropriada de registros é 
importante para garantir a manutenção e 
a disponibilização sistemática dos registros 
de acordo com os requisitos corporativos, 
governamentais e outros requisitos.

CFAP nº. 111 é nossa 
política de 
retenção de  
registros.

Explore
mais

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Informações confidenciais

Se você tiver uma finalidade comercial legítima para divulgar qualquer informação confidencial, 
consulte o departamento jurídico para implementar as proteções apropriadas antes da 
divulgação.

A CMP n.º 926 fornece 
detalhes adicionais  
sobre informações  
confidenciais.

Explore
mais

Informações confidenciais incluem todas as informações não públicas e qualquer informação 
cuja eventual divulgação seria prejudicial para o proprietário ou seus clientes. Informações 
confidenciais, incluindo nossas próprias informações confidenciais e informações confidenciais 
confiadas a nós, não podem ser divulgadas nem mesmo dentro da empresa, exceto conforme 
exigido por lei ou permitido por nossas políticas.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0926.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Alguns exemplos de informações confidenciais são:

 - Segredos comerciais e experiência
 - Pesquisa e desenvolvimento, inclusive invenções, pedidos de patente e 

anotações de engenharia ou de laboratório
 - Informações e listas de clientes, acionistas e fornecedores
 - Informações sobre gerenciamento de rede
 - Processos ou procedimentos de produção confidenciais
 - Código-fonte
 - Estratégias comerciais e resultados, planos de produtos, informações 

sobre produtos ou serviços ainda não anunciados, conceitos e designs, 
planos de marketing, determinação de preços e dados financeiros

 - Informações organizacionais confidenciais, inclusive organogramas
 - Informações confidenciais obtidas pela NCR junto a terceiros.
 - Informações relativas a possíveis aquisições ou alienações
 - Perspectivas e projeções financeiras da empresa

Lembrete
rápido

Foco
de luz

Manter a confidencialidade 
dentro da NCR é importante.

Às vezes, você pode ter 
informações confidenciais que 
não podem ser compartilhadas 
dentro da empresa, como 
dados pessoais e planos 
estratégicos.
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Conformidade com as leis, com 
este código e com as políticas

Você deve cumprir este Código, nossos Valores Compartilhados, todas as 
nossas políticas internas e todas as leis e regulamentações aplicáveis ao fazer 
negócios para a NCR. Você não poderá mandar nem ajudar ninguém a violar 
este Código, nossos Valores Compartilhados, todas as nossas políticas internas 
e/ou todas as leis e regulamentações aplicáveis ao fazer negócios para a NCR. 

Ignorar este Código ou as exigências de uma política específica não justifica 
uma violação.  

Foco
de luz

Seu gerente não pode mandá-lo violar uma política 
da NCR. Se você estiver preocupado que uma 
política da NCR entre em conflito com exigências 
legais, encaminhe suas preocupações para o 
Escritório de Ética e Conformidade.
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JUSTIÇA
Combate ao suborno e à corrupção

Concorrência Regras de investimento e 
“informações privilegiadas”

Conformidade comercial

Índice Conscientização Propriedade Responsabilidade Justiça Comunidade Recursos
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Combate ao suborno e à corrupção
Como uma empresa global, estamos sujeitos a diversas leis antissuborno e anticorrupção, incluindo a Lei sobre Práticas 
de Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei Antissuborno do Reino Unido. Essas leis proíbem fornecer, prometer ou receber 
qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, para ou de terceiros para influenciar seu julgamento ou conduta.

Foco
de luz

Não suborne ninguém, em nenhuma 
situação e por nenhum motivo.

Violar as leis antissuborno e anticorrupção pode levar a 
grandes multas e penalidades e pode causar sérios danos à 
nossa reputação. Além de prejudicar nossa reputação, ao violar 
as leis anticorrupção, você e a empresa poderão estar sujeitos 
a penalidades civis e criminais severas.

A CMP nº. 904 define nossas 
expectativas de  
conduta nos  
negócios.

Explore
mais

Você não poderá prometer ou fazer suborno nem receber subornos de 
ninguém. Você deve relatar toda e qualquer tentativa de dar ou receber 
suborno ao nosso Escritório de Ética e Conformidade imediatamente. 
Pagamentos de facilitação, pagamentos para garantir ou acelerar o 
andamento de ações legais de rotina também são proibidos.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0904.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Caso n.º 1 – LM Ericsson
Em 2019, a Ericsson, uma empresa internacional de 
telecomunicações, concordou em pagar mais de US$ 1 bilhão à 
Comissão de Valores Mobiliários e ao Departamento de Justiça para 
encerrar acusações de violação das leis anticorrupção dos EUA ao 
se envolver em um esquema de suborno de grandes proporções.

Caso n.º 2 – Goldman Sachs Group, Inc.
Conectado ao esquema de suborno da “1Malaysia Development 
Berhad” (1MDB), o Goldman Sachs Group, Inc. concordou em 
pagar mais de US$ 1 bilhão para encerrar acusações da Comissão 
de Valores Mobiliários de que violou disposições da Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior, em 2018.

Caso n.º 3 – Novartis AG 
Em 2020, para encerrar as acusações da Comissão de Valores 
Mobiliários e ao Departamento de Justiça decorrentes de conduta 
de suborno em várias jurisdições, a empresa suíça Novartis AG e 
uma antiga subsidiária concordaram em pagar mais de US$ 340 
milhões em penalidades criminais e regulatórias.
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Atividades que poderiam ser adequadas ao 
trabalhar com clientes do setor privado poderiam 
ser consideradas impróprias, ou até mesmo ilegais, 
quando negociamos com servidores públicos.

Concorrência
Lidamos de forma justa com nossos clientes, fornecedores, parceiros 
estratégicos, funcionários e concorrentes. Competimos intensamente, 
mas sempre de forma justa e ética. Nossos êxitos vêm da força de nossos 
funcionários, produtos e serviços, não de práticas comerciais injustas. Você 
não poderá usar mentiras ou informações falsas em suas negociações em 
nome da empresa nem abusar de informações confidenciais. Além disso, a 
negociação com clientes do setor público exige um cuidado especial.

Nós selecionamos nossos fornecedores com base em seus méritos, levando 
em conta fatores como preço, qualidade, capacidade de fornecimento, 
tecnologia, projeto e reputação de bom atendimento e integridade.

Foco
de luz
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 - SEM acordos de reciprocidade  – quando um ente 
compra de um segundo ente, com a condição de que 
esse segundo ente compre do primeiro ente.

 - SEM reserva de mercado – acordos para “dividir” ou 
reservar mercados com terceiros.

 - SEM cartel em licitações  – combinar com um 
concorrente para deixar que ele ganhe uma licitação 
em troca de ajuda dele para ganhar outra licitação .

 - SEM combinação de preços – fazer acordos com 
terceiros para definir preços em um determinado 
patamar ou manter certas condições de mercado.

 - SEM recusas de negociação – fazer acordo com 
terceiros para se recusar a negociar com qualquer 
cliente, fornecedor ou grupo de clientes ou 
fornecedores específicos.

 - SEM concorrência desleal – usar o poder de mercado 
para prejudicar indevidamente concorrentes menores.

 - SEM abuso de dados – uso de análise de dados para 
fins indevidos ou ilegais.

Lembrete
rápido
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Regras de investimento e “informações privilegiadas”
Você não pode, direta nem indiretamente, negociar nossos títulos 
enquanto estiver em posse de “informações relevantes não públicas” 
sobre a empresa.

As informações privilegiadas são geralmente 
definidas como qualquer informação que 
não foi amplamente divulgada para o público 
em geral e apresenta a probabilidade de 
influenciar a decisão de um investidor 
para comprar, vender ou manter títulos da 
empresa.

Poderiam ser planos de aquisição ou alienação 
de investimentos; informações financeiras 
reais ou projetadas ainda não divulgadas 
publicamente; novos contratos, produtos 
ou descobertas; alterações organizacionais 
importantes; ou outros planos de negócio.

Foco
de luz

Você é proibido de negociar, direta ou indiretamente, títulos 
de outras empresas de capital aberto, por exemplo, clientes e 
fornecedores, utilizando informações privilegiadas. Também é 
ilegal e contra as políticas que você compartilhe informações 
privilegiadas sobre a NCR ou outra empresa com amigos, 
familiares ou outros terceiros (isso é chamado “dar dicas”). Você 
não poderá participar de qualquer transação em que possa 
obter lucro com flutuações especulativas de curto prazo no valor 
dos nossos títulos.
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 - Nunca forneça informações privilegiadas sobre a NCR ou outras 
empresas que você conhece por meio do seu trabalho na NCR

 - Restrinja o acesso a informações privilegiadas sobre a NCR ou outras 
empresas aos funcionários que “tiverem a necessidade de conhecimento” 
dessas informações por motivos comerciais (essas pessoas podem ser 
identificadas em um acordo de confidencialidade)

 - Não oriente nem incentive outra pessoa a negociar ações de uma 
empresa se você tiver informações privilegiadas sobre a empresa

 - Nunca compre nem venda títulos da NCR ou ações de capital aberto de 
outra empresa enquanto estiver de posse de informações privilegiadas, 
se um período restrito para a negociação estiver ou não prestes a ocorrer

Lembrete
rápido

A CMP nº. 922 é nossa 
Política de  
informações 
 privilegiadas.

Explore
mais

Índice Conscientização Propriedade Responsabilidade Justiça Comunidade Recursos

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0922.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Conformidade comercial
Como uma empresa global, devemos estar cientes das leis de comércio 
internacional que regulam as importações e exportações de nossos produtos 
e serviços. Normalmente, as leis de importação determinam o que pode ser 
importado para o país, como os artigos devem ser etiquetados, como as 
mercadorias importadas devem ser avaliadas e quais as tarifas de importação a 
serem pagas. As leis de exportação normalmente regem se a exportação de um 
bem ou serviço é permitida e como ele pode ser exportado. As leis de comércio 
regem todos os aspectos do comércio, incluindo restrições de acesso, exigências 
de fornecimento, sanções e embargos econômicos e exigências antiboicote.  

Você só pode importar ou exportar produtos e serviços usando 
processos aprovados pelo Departamento de Conformidade Comercial.

Se parecer haver um conflito entre leis, costumes 
ou práticas locais, peça ajuda do Departamento de 
Conformidade Comercial –  
Brokers.ImportNCR@ncr.com

Foco
de luz

Lembrete
rápido

A legislação de exportações normalmente determina a 
análise das seguintes questões:
 - Qual é a mercadoria, software ou informação 

técnica a ser exportada?
 - Para quem a mercadoria, software ou
 - informações serão fornecidos, e eles terão 

permissão para acessá-los ou recebê-los?
 - Para onde o produto será exportado?
 - Como o produto será utilizado?

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question
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Você está se preparando  
para sua viagem de  
negócios e um colega pede  
que você leve um item para  
teste em nosso escritório nesse 
país. O que você deve fazer?

Embora seja simples colocar um item em sua mala e 
viajar para outro país, existem exigências específicas 
para fazer isso legalmente. O transporte manual 
de bens comerciais, equipamentos profissionais ou 
outras mercadorias relacionadas à NCR durante a 
viagem está sujeito às leis de exportação/importação 
dos EUA, bem como de outros países.
Embora as leis dos EUA e de outros países até 
permitam o transporte manual de itens pessoais (ou 
seja, notebooks, telefones celulares, dispositivos de 
armazenamento digital e produtos de criptografia 
comercial), o transporte de mercadorias comerciais 
na sua bagagem pessoal exige aprovação prévia. Para 
obter aprovação e orientação sobre como fazer isso 
legalmente, entre em contato com o Departamento de 
Conformidade Comercial no departamento jurídico.

E
se?
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COMUNIDADE
Não discriminação e equidade
Ambiente de trabalho seguro

Presentes e brindes
Direitos humanos

Mídias Sociais

Índice Conscientização Propriedade Responsabilidade Justiça Comunidade Recursos
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Não discriminação, assédio e 
igualdade de oportunidades 
de emprego
Não permitimos nenhuma forma de discriminação nem assédio 
com base em raça, cor, ascendência, religião, credo, nacionalidade, 
gênero, identidade ou expressão de gênero, sexo, idade, deficiência 
(física ou mental), orientação sexual, estado civil, gravidez, condição 
médica, informações genéticas, condição de ex-combatente ou 
qualquer outra base protegida por lei.
 
Todas as decisões relacionadas a cargos devem ser baseadas em 
fatores legítimos relacionados ao trabalho, incluindo qualificações, 
experiência, habilidades e desempenho.

Lembrete
rápido

A NCR não tolera discriminação nem assédio.  
Isso se aplica a todos, não só a nossos funcionários, mas 
também aos nossos fornecedores, clientes e parceiros.

NCR Corporation | Código de Conduta | 2022

O respeito é a base do comportamento  
ético, e o respeito mútuo fortalece bons  

relacionamentos.
Respeito mútuo é aceitar diferenças  

de maneira respeitosa em situações em que  
duas pessoas podem não concordar. Permitir um ao 

outro o direito de ser ouvido e ter as mesmas  
oportunidades que todo mundo, independentemente de 

suas diferenças. Ter respeito mútuo consiste em  
reconhecer as diferenças, compreender a importância 

disso e responder com consciência, educação e cuidado.
A falta de respeito mútuo pode levar a um 

comportamento antiético, como intimidação ou assédio.  
Todos os funcionários devem trabalhar para criar um  

ambiente onde todos se sintam bem-vindos, tratados de  
forma justa e com total apoio  

para dar o seu melhor.
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“O caráter da nossa empresa foi forjado ao longo dos nossos 136 anos 
de história graças à natureza global dos nossos negócios, que tem forte 

representação de diversas nacionalidades, culturas e estilos de vida.
Continuaremos a construir essa herança à medida que defendemos 

fortemente a promoção de uma sociedade mais equitativa e diversificada 
e continuaremos a nos posicionar com todos protestando pacificamente 

contra o ódio, a injustiça e a opressão em todos os lugares”. 

Mike Hayford, setembro de 2020

Nossa CMP nº. 701 aborda a não 
discriminação e a igualdade de  

oportunidades  
de cargos.Explore

mais
CMP nº. 702 é nossa 
Política contra assédio.

Foco
de luz

Não toleramos condutas 
que criem um ambiente 
de trabalho intimidante ou 
ofensivo.
Proibimos todos os tipos 
de assédio e intimidação, 
incluindo físico, verbal e 
visual.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Ambiente de trabalho seguro
Na NCR, temos uma política de tolerância zero a atos ou ameaças de violência. 
Todos devem denunciar qualquer atividade suspeita, incluindo ameaças e atos reais 
de violência que ocorram durante a condução de negócios, dentro e fora de nossas 
dependências. Nós proibimos a posse de armas no local de trabalho.

Proibimos o uso, posse, distribuição ou venda ilegal de substâncias controladas em 
nossas dependências, em nossos veículos e ao fazer negócios ou representar a 
empresa.

Você não pode usar nem estar sob efeito de álcool ou maconha, mesmo se o 
uso for legal, ao fazer negócios. Se o álcool for permitido durante eventos sociais, 
espera-se que você tenha bom senso e moderação.

Todos devem cumprir com as práticas de saúde e segurança estabelecidas pela lei, 
pelos Recursos Humanos e Segurança Global e devem comunicar acidentes, lesões e 
condições, procedimentos ou comportamentos inseguros conhecidos ou suspeitos.

Lembrete
rápido

Lembre-se, eventos 
sociais, como festas de 
fim de ano da empresa, 
eventos de clientes e 
confraternizações do 
escritório, são eventos de 
trabalho, aos quais este 
Código se aplica.

A CMP nº. 219 é a nossa 
Política de local  
de trabalho 
 sem drogas.

Explore
mais

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Presentes e brindes
Presentes ocasionais que não arrisquem criar um conflito de interesses real ou 
aparente e nem violem as leis antissuborno ou anticorrupção são permitidos. 
Geralmente, você só poderá receber e dar presentes que sejam pouco frequentes, 
de valor módico, compatíveis com as práticas de negócios locais e registrados com 
precisão em nossos livros e registros.

Você não pode pedir, dar ou receber presentes por qualquer coisa em troca, nem 
dar ou receber presentes extravagantes ou luxuosos. Todos os presentes devem 
ser permitidos pela nossa Política de conflito de interesses, Política de padrões de 
conduta empresarial e Política de presentes e entretenimento.

Foco
de luz

Essas políticas e regras se aplicam a “qualquer coisa de valor”, 
um termo que é muito mais amplo do que normalmente 
pensamos como presentes. Pode incluir empréstimos, 
doações para instituições beneficentes favorecidas, acesso a 
informações confidenciais.
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Todos os presentes e doações para 
organizações beneficentes exigem aprovação 
prévia por escrito da NCR Foundation.
Você pode entrar em contato com a NCR 
Foundation por e-mail ou  
baixar o formulário de  
aprovação de patrocínio  
beneficente aqui. 

Comunidade

Dar presentes e receber presentes de funcionários 
públicos está sujeito a regras extras. Você deve receber 
aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico e 
do Departamento de Relações Governamentais antes de 
dar ou aceitar qualquer presente e antes de contribuir ou 
doar para qualquer partido político, atividade ou iniciativa 
usando fundos da empresa ou outra propriedade.

Lembrete
rápido

Nossa CMP nº. 912 fala sobre como 
lidar com situações relacionadas a 
presentes e entretenimento  
no local de trabalho.

Explore
mais

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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Direitos humanos
Proibimos terminantemente o tráfico de pessoas e o trabalho forçado 
de qualquer tipo, incluindo, dentre outros, tráfico sexual, escravidão 
por dívida, trabalho prisional forçado ou trabalho infantil.

Não admitimos:
 - a contratação de pessoas abaixo da idade legal de trabalho, 
 - que trabalhadores com menos de 18 anos de idade 

desempenhem trabalho de periculosidade,
 - punição corporal e ameaça de punição corporal,
 - exigência de depósitos a trabalhadores, reter a documentação de 

imigração ou identidade do funcionário e qualquer outra ação que 
possa restringir os funcionários de rescindir livremente o contrato 
de trabalho.

A CMP nº. 927 é nossa  
política de  
Direitos  
Humanos.

Explore
mais

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


NCR Corporation | Código de Conduta | 2022 42

RecursosConscientização Propriedade Responsabilidade Centralisation JustiçaÍndice Comunidade

Estamos nos esforçando para:

 - fornecer remuneração justa a todos os funcionários, executivos 
e diretores que atendam ou excedam os padrões mínimos 
estabelecidos pela lei aplicável, incluindo o pagamento de salários de 
horas extras;

 - limitar as horas de trabalho diárias e semanais dentro ou abaixo dos 
limites estabelecidos pela lei aplicável, garantindo que todas as horas 
extras sejam razoáveis e alcançando o equilíbrio entre trabalho e vida 
pessoal;

 - respeitar os direitos dos funcionários à liberdade de associação e 
negociação coletiva no máximo do previsto pela lei aplicável;

 - usar recrutadores internos e externos com treinamento suficiente 
para reforçar a conformidade com este Código.
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Mídias Sociais
Deve-se tomar cuidado especial ao usar mídias sociais, seja profissional ou pessoalmente, 
quando sua conta estiver associada à NCR. Embora os funcionários da NCR sejam livres para 
expressar seus pensamentos e opiniões, lembre-se de que sua atividade pode afetar a NCR e 
sua reputação. As atividades em mídias sociais que violem suas obrigações de confidencialidade 
ou afetem negativamente a reputação da NCR podem resultar em medida disciplinar.  
Por favor, publique! Incentivamos os funcionários a publicarem nas redes sociais.  
Divulgue a NCR e participe da hashtag #NCRLife.

Divulgue suas afiliações:
Se os funcionários falarem sobre 
a NCR nas mídias sociais, eles 
DEVEM divulgar sua ligação 
com a NCR em seu perfil ou na 
publicação porque isso é exigido 
por lei.

Lembrete
rápido

Foco
de luz

Use o bom senso: Nada é totalmente privado, 
independentemente de quais sejam suas configurações de 
privacidade; então simplesmente não publique algo que 
você não gostaria que seu empregador visse, incluindo algo 
sobre a NCR que seja confidencial.

Clique nos logotipos verdes à direita para 
ver as últimas publicações em nossos  
canais oficiais!

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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Este Código é nosso guia e ponto de referência para sustentar nossos valores compartilhados. Ele define os padrões mínimos 
de como expressamos nossos valores compartilhados ao fazer negócios. Não é um contrato de trabalho. Ele não abrange 
todas as exigências de nossas políticas internas, obrigações legais e regulatórias ou regras ou procedimentos locais.
Se você tiver alguma dúvida sobre suas obrigações éticas, você deve levá-las ao Escritório de Ética e Conformidade.

Você poderá entrar em contato com o Escritório de Ética e Conformidade da NCR de 
três maneiras. Todas elas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana:

1. Faça uma denúncia pela internet no Alert Line. Clique no link do Alert Line na página 
inicial da Bridge ou escaneie o código QR à direita para acessar o site de nosso 
provedor terceirizado do Alert Line, a Navex Global, Inc. O site irá instruí-lo sobre 
como fazer uma denúncia via internet e também permitirá que você envie anexos 
junto com sua denúncia.

2. Ligue para o Alert Line. Você pode entrar em contato por telefone com o provedor 
terceirizado do Alert Line da NCR. O Alert Line atende em vários idiomas.
 - Nos EUA: Ligue grátis para 1-888-256-5678
 - Em todos os outros países: Ligue para o número do AT&T USA Direct aplicável no 

seu país. Depois de acessar o AT&T Direct, digite 1-888-256-5678.
3. Envie um e-mail diretamente para Ética e Conformidade no  

CE230007@ncr.com. Essa opção muitas vezes é adequada para perguntas sobre 
como aplicar uma política da NCR.

Lembrete
rápido

Você pode entrar em contato com E&C pelo 
e-mail ComplianceOffice.Ethics@NCR.com ou 
usando o Alert Line – 

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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