
CÓDIGO DE CONDUTA DE TERCEIROS 
CONDUTA NO MERCADO 
INTRODUÇÃO/EXPLICAÇÃO 
 
Este Código de Conduta de Terceiros da NCR (o “Código”) estabelece os padrões mínimos que a 
NCR Corporation, suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente “NCR” ou a “Empresa”) esperam de 
todos com quem fazemos negócios, incluindo, entre outros, nossos fornecedores, terceirizados, 
consultores, intermediários, agentes, fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de canal 
(cada um deles, um “Terceiro”). A NCR tem compromisso com a responsabilidade social 
corporativa, o que significa fazer negócios com terceiros que ofereçam condições de trabalho 
apropriadas, proteção dos direitos trabalhistas e operações ambientalmente conscientes, incluindo 
o desenvolvimento e a produção de produtos. 
 
Cada Terceiro deve aderir aos requisitos mínimos estabelecidos neste Código. Os terceiros também 
devem exigir que terceiros com quem fazem negócios adotem requisitos mínimos semelhantes 
para com a mão de obra.  
 
Se houver um conflito entre a legislação vigente e as cláusulas deste Código, os Terceiros devem 
seguir a legislação vigente e avisar imediatamente a NCR sobre o conflito.  
 
Todos os Terceiros são obrigados a relatar à NCR exemplos de suspeitas de violações deste Código, 
política da NCR e legislação vigente que se relacionam de alguma maneira aos negócios do Terceiro 
com a NCR. Os Terceiros devem responder rapidamente às solicitações da NCR quanto a 
informações ou documentos para verificar a adesão a este Código e corrigir prontamente eventuais 
falhas. 
 
A NCR reserva-se o direito de encerrar seu relacionamento com Terceiros que não sigam este 
Código. 
 
QUESTÕES DE DIREITOS HUMANOS, EMPREGO E LOCAL DE TRABALHO 
 
Os Terceiros não devem se envolver em nenhuma conduta ou prática que viole qualquer lei, 
decreto ou regulamento que proíba a discriminação contra qualquer pessoa por causa de sua raça, 
religião, deficiência, sexo, nacionalidade ou idade. Os Terceiros devem tratar as pessoas com 
respeito e dignidade, incentivar a diversidade, permanecer receptivos à diversidade de opiniões, 
promover oportunidades iguais para todos e fomentar uma cultura inclusiva e ética. 
 
1. Violência no local de trabalho 
Todos os Terceiros fornecerão um ambiente de trabalho seguro e protegido para seus funcionários 
e visitantes. Os Terceiros devem exigir que todos os indivíduos em suas dependências sejam 
tratados com respeito e cortesia. Atos de violência ou ameaças devem ser terminantemente 
proibidos. Todos os Terceiros devem ter em prática um mecanismo para lidar com atos de violência 
ou ameaças que ocorram em suas dependências. 
 
Os Terceiros não podem levar armas a qualquer das dependências da NCR ou a qualquer 
dependência que visitem quando envolvidos em negócios relacionados a suas transações com a 
NCR. 
 



2. Não discriminação 
Os Terceiros devem cumprir todas as leis trabalhistas e de emprego aplicáveis e oferecer 
oportunidades iguais de cargos a todos os seus funcionários e candidatos. Os Terceiros devem 
oferecer um ambiente de trabalho livre de toda e qualquer discriminação. Embora a NCR respeite 
os costumes, normas e expectativas culturais locais, os Terceiros devem oferecer oportunidades 
iguais de cargos para funcionários e candidatos a emprego de acordo com as leis antidiscriminação 
aplicáveis; e, no mínimo, proibir a discriminação com base na raça, cor, idade, sexo, gênero, 
identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, estado civil, etnia, nacionalidade, 
casta, deficiência, informações genéticas, condição de saúde, gravidez, religião, afiliação política, 
associação sindical, condição de ex-combatente ou qualquer fator ilegal no máximo do permitido 
pelas leis aplicáveis. Essa proibição se aplica a decisões relativas a recrutamento, contratação, 
avaliações de desempenho, aumento salarial, rescisão e todos os outros aspectos do vínculo 
empregatício. Os Terceiros devem fazer as devidas adaptações aos seus funcionários para atender 
as necessidades da equipe de acordo com as leis aplicáveis. 
 
3. Assédio 
 Os Terceiros devem fornecer um ambiente de trabalho sem assédio psicológico, verbal ou outra 
conduta abusiva, particularmente se baseada em características pessoais, incluindo raça, cor, 
idade, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, estado civil, 
etnia, nacionalidade, casta, deficiência, informações genéticas, condição de saúde, gravidez, 
religião, afiliação política, associação sindical, condição de ex-combatente e qualquer outra 
característica protegida pelas leis aplicáveis. Os Terceiros devem proibir terminantemente 
condutas que criem um ambiente de trabalho intimidatório ou ofensivo. 
 
4. Tráfico de pessoas, trabalho infantil e trabalho forçado 
Os Terceiros devem proibir terminantemente o tráfico de pessoas ou o trabalho forçado de 
qualquer tipo, incluindo, dentre outros, tráfico sexual, escravidão por dívida, trabalho prisional 
forçado ou trabalho infantil. Os terceiros devem definir condições mínimas de trabalho para todos 
os funcionários, incluindo: 
 
a) proibir a contratação de indivíduos abaixo da idade legal de trabalho (desde que a idade legal 
seja compatível com os princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Pacto Global 
das Nações Unidas), e que trabalhadores legais menores de 18 anos de idade não possam realizar 
trabalhos de periculosidade.  
b) proibir punição corporal e ameaça de punição corporal  
c) proibir 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 
d) fornecer a todos os funcionários remuneração justa que atenda aos padrões de salário mínimo 
definidos pelas leis aplicáveis, incluindo o pagamento de hora extra. O desconto de salário como 
medida disciplinar não é permitido. 
e) limitar as horas de trabalho diárias e semanais igual ou abaixo dos limites estabelecidos pelas 
leis aplicáveis, garantindo que todas as horas extras sejam voluntárias e fornecendo não menos do 
que um dia de descanso por semana e permitindo não mais do que 60 horas de trabalho por 
semana 
f) nos casos em que o Terceiro esteja fornecendo moradia para os trabalhadores, tal moradia deve 
ser limpa, segura e fornecer espaço de convivência aceitável  



g) respeitar os direitos dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva no máximo 
do previsto pela lei aplicável 
h) adesão a regulamentações que proíbem o tráfico de pessoas e cumprimento de todas as leis 
locais aplicáveis no país ou países em que operam. Os Terceiros não podem violar os direitos de 
outros funcionários e solucionar eventuais impactos negativos aos direitos humanos relacionados 
às suas operações e/ou serviços 
i) proibir a escravidão por dívida, recrutamento enganoso para trabalho ou serviços, escravidão, 
servidão e trabalho forçado ou compulsório e tráfico de pessoas na cadeia de suprimentos. Mão de 
obra escrava, trabalho forçado ou trabalho prisional involuntário não são admitidos. 
 
Os Terceiros só podem usar recrutadores internos e externos com treinamento suficiente para dar 
suporte à conformidade com essas exigências mínimas.   
 
5. Ambiente de trabalho isento de drogas 
Os Terceiros devem manter os locais de trabalho isentos de drogas. Os Terceiros devem proibir o 
uso, posse, distribuição ou venda de drogas ilegais durante a realização do trabalho para ou em 
nome da NCR, seja nas dependências de Terceiros ou não. Os funcionários de Terceiros não podem 
realizar trabalhos em nome da NCR enquanto estiverem sob efeito de qualquer substância, 
incluindo drogas, medicamentos prescritos ou álcool, que os impeça de realizar o trabalho de forma 
segura e eficaz. 
 
6. Uso aceitável de recursos de tecnologia da informação 
A infraestrutura de tecnologia da informação (TI) eletrônica da NCR deve ser usada pelos Terceiros 
apenas para fins comerciais da NCR e não pode ser usada para patrocinar pontos de vista pessoais, 
políticos ou religiosos ou para solicitar apoio para qualquer causa ou evento não relacionado aos 
negócios. Os funcionários de Terceiros devem usar os recursos de infraestrutura de TI da NCR de modo 
ético, responsável e lícito e estão proibidos de usar e-mail ou outras ferramentas eletrônicas de 
comunicação e mensagem da NCR para, dentre outras coisas, criar ou trocar mensagens ofensivas, de 
assédio, obscenas ou de ameaça ou para criar ou trocar correntes da felicidade e outros e-mails não 
comerciais não solicitados. Exceto onde proibido por lei, a NCR se reserva todos os direitos de pesquisar 
e revisar qualquer informação enviada, recebida ou armazenada usando a infraestrutura de TI. 
 
PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA  
 
7. Informações confidenciais 
Informações confidenciais pertencentes, divulgadas ou fornecidas a um Terceiro, pela NCR ou para 
a NCR, devem ser sempre tratadas e protegidas como informações confidenciais da NCR. Essas 
informações não devem ser divulgadas a terceiros nem usadas para qualquer finalidade não 
autorizada pela NCR.  
 
8. Informações relevantes não públicas  
Os Terceiros devem sempre observar as leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo leis que 
proíbem a negociação, direta ou indireta, de valores mobiliários enquanto estiverem em posse de 
“informações relevantes não públicas” e leis que proíbem o compartilhamento de informações 
relevantes não públicas. 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.  
 



9. Privacidade e proteção de dados  
Os Terceiros devem respeitar as informações dos indivíduos de maneira compatível com as leis de 
privacidade e proteção de dados, incluindo, entre outras, o Regulamento Geral Europeu sobre a 
Proteção de Dados 2016/679. Os Terceiros devem sempre usar dados sobre pessoas (por exemplo, 
pacientes, funcionários, clientes) de forma adequada para os fins comerciais necessários e protegê-
los contra uso indevido. Os Terceiros devem proteger as informações confidenciais, incluindo dados 
pessoais, coletadas para a NCR ou da NCR, e tomar providências para evitar a perda, uso indevido, 
roubo, fraude, acesso indevido, destruição, divulgação ou alteração, incluindo comunicação não 
autorizada e/ou publicação de informações adquiridas de ou em nome da NCR, por meio de 
procedimentos de segurança física e eletrônica apropriados. A definição de dados pessoais e as 
exigências legais para protegê-los variam de acordo com o país. 
 

 
CONDUTA NO MERCADO 
 
10.  Interações com concorrentes 
Os Terceiros devem sempre cumprir todas as leis aplicáveis de antitruste e concorrência. 
 
11.  Propriedade intelectual 
Os Terceiros devem respeitar as marcas registradas, softwares, segredos comerciais e outras 
informações confidenciais e exclusivas, invenções, trabalhos de outras autorias, tecnologia, dados, 
documentação e outros materiais e propriedade intelectual da NCR e de outros, incluindo direitos 
de propriedade intelectual (como direitos de patente, direitos autorais, segredos comerciais e 
marcas registradas).  Os Terceiros não podem usar nenhuma propriedade intelectual da NCR ou 
propriedade intelectual de terceiros em conjunto com a NCR ou qualquer atividade, projeto ou 
envolvimento relacionado à NCR, sem o(s) direito(s) de fazê-lo e, no caso de o(s) terem, apenas na 
medida de tais direitos. 
 
12.  Leis de combate ao suborno e à corrupção 
Os Terceiros devem sempre cumprir a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei 
Antissuborno do Reino Unido e todas as outras leis antissuborno e anticorrupção (coletivamente, 
“Leis Anticorrupção”).  Terceiros não podem fornecer, prometer, receber nem aceitar qualquer 
coisa de valor, direta ou indiretamente, para ou de outros terceiros para induzi-los a tomar ou não 
tomar alguma medida ou com o objetivo de obter ou manter uma vantagem comercial.  
 
13.  Mantenha precisão nos registros 
Espera-se que os Terceiros criem registros com precisão em conformidade com as leis aplicáveis e 
não alterem nenhuma inserção de registro para ocultar ou deturpar a transação por eles 
representada. Todos os registros, independentemente do formato, feitos ou recebidos como 
evidência de uma transação comercial devem representar de forma precisa e na íntegra a transação 
ou evento que está sendo documentado. Os registros devem ser armazenados com base nas 
exigências de armazenamento aplicáveis. Os Terceiros devem manter livros e registros completos 
e precisos e ter controles contábeis internos adequados destinados a detectar e evitar pagamentos 
indevidos.  
 



14.  Presentes, cortesias comerciais e hospitalidade 
As práticas de oferta de presentes variam em todo o mundo. Espera-se que os Terceiros disputem 
a concorrência com base nos méritos de seus produtos e serviços. A troca de cortesias comerciais 
não pode ser usada para obter uma vantagem competitiva injusta. Os Terceiros devem usar o bom 
senso ao dar ou receber presentes, sempre de acordo com os seguintes requisitos mínimos: 
 
a) Todos os presentes devem cumprir as leis de combate à corrupção. 
b)  Os Terceiros devem evitar conflitos de interesse reais ou aparentes. 
c)  OS Terceiros devem registrar com precisão os detalhes de suas transações em todos os 
documentos enviados à NCR, incluindo contratos, formulários de pedidos e faturas. 
d) Nunca ofereça ou faça pagamentos, empréstimos, favores, subornos, comissões, privilégios 
especiais ou serviços para ou de qualquer pessoa em troca de fazer negócios com o Terceiro ou 
receber qualquer tratamento preferencial da NCR. 
 
Presentes dados a ou recebidos por funcionários da NCR devem ser pouco frequentes, de natureza 
modesta e de valor nominal. 

 
 
15.  Conflitos de interesse 
Espera-se que os Terceiros evitem todos os conflitos de interesses ou situações que aparentem ser 
um possível conflito de interesses. Espera-se que os Terceiros notifiquem por escrito todas as 
partes afetadas caso surja um conflito de interesses real ou potencial. Isso inclui conflito entre os 
interesses da NCR e os interesses pessoais ou de parentes próximos, amigos ou sócios. 
 
COMÉRCIO GLOBAL 
 
16.  Exportações, importações e controle comercial 
Os Terceiros não devem, direta ou indiretamente, fornecer à NCR qualquer material ou serviço de 
um país, pessoa ou entidade que estejam sujeitos às leis de controle de exportação dos EUA e 
outros regulamentos regionais, unilaterais e multilaterais que restrinjam transações com 
entidades, pessoas ou países estrangeiros específicos (muitas vezes referidos como partes 
embargadas, negadas, impedidas, e/ou restritas). Os Terceiros devem cumprir as leis e 
regulamentações aplicáveis que regem (a) a exportação, reexportação e transferência de 
mercadorias, dados técnicos, softwares e serviços; (b) a importação de mercadorias e as obrigações 
com relação à aquisição de materiais; (c) sanções e embargos econômicos; e (d) exigências 
antiboicote dos EUA. 
 
MEIO AMBIENTE/SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 
 
17.  Meio ambiente 
Os Terceiros devem cumprir as leis de proteção ambiental aplicáveis e se esforçar para minimizar 
os impactos ambientais indesejáveis das operações comerciais. Os Terceiros devem se esforçar 
para reduzir o consumo de recursos e a geração de resíduos de todos os tipos e fomentar iniciativas 
de reciclagem.  
 



18. Minerais de conflito 
A NCR espera que os Terceiros tomem medidas para determinar se seus produtos contêm estanho, 
tântalo, ouro ou tungstênio (“minerais de conflito”) e, em caso afirmativo, que eles irão: 
 
a) implementar processos de devida diligência da cadeia de suprimentos para identificar fontes de 
minerais de conflito 
b) apoiar iniciativas para erradicar de forma proativa o uso de minerais de conflito que direta ou 
indiretamente financiam ou beneficiam grupos armados na República Democrática do Congo ou 
em países vizinhos. 
 
A NCR tem o compromisso de eliminar proativamente os Minerais de Conflito de seus produtos e 
cadeia de suprimentos com a ajuda de orientações internacionalmente reconhecidas da 
“Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico” (OCDE). A NCR confia que seus 
Terceiros fornecedores de materiais apresentem informações sobre a origem dos minerais de 
conflito, o que nos permite realizar nossa “Consulta de Informações Razoáveis do País de Origem” 
(Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Como parte desta consulta, a NCR realiza as devidas 
diligências para identificar e avaliar riscos em sua cadeia de suprimentos, responder a esses riscos 
e comunicar os resultados dessas avaliações. 
 
Os Terceiros devem, imediatamente após solicitação da NCR, fornecer as informações, certificações 
e documentação que a NCR considerar necessárias para monitorar ou avaliar a conformidade com 
esta disposição.  As informações adicionais podem ser encontradas em nossos relatórios anuais de 
minerais de conflito e nos formulários SD da SEC em: www.ncr.com/company/corporate-
responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Saúde e segurança ocupacionais 
Os Terceiros devem cumprir todas as leis aplicáveis de saúde e segurança relacionadas à proteção 
da saúde humana e oferecer condições de trabalho isentas de perigos conhecidos que possam 
causar morte, danos físicos ou doenças. 
 
Os Terceiros devem fornecer a todos os funcionários acesso imediato a instalações sanitárias 
limpas, água potável e instalações higiênicas para preparação e armazenamento de alimentos, e 
alimentação. Se um Terceiro fornecer residência aos funcionários, essas instalações residenciais 
devem atender aos padrões locais de moradia e segurança, incluindo as exigências de manutenção 
e conservação. 
 
MANUTENÇÃO DA CONFORMIDADE/COMUNICAÇÃO DE PREOCUPAÇÕES 
 

20. Manutenção da conformidade 
Os Terceiros devem criar programas de treinamento e comunicação para garantir que seus 
funcionários entendam seus direitos e obrigações nos termos deste Código.  
 

21. AUDITORIA 
A NCR se reserva o direito de monitorar e auditar a conformidade de cada Terceiro com este 
Código. Consequentemente, os Terceiros devem cooperar fornecendo as devidas informações 
solicitadas pela NCR e disponibilizando os colaboradores para que a NCR possa realizar uma 
auditoria significativa. Da mesma forma, os Terceiros devem avaliar sua própria cadeia de 
suprimentos para garantir a conformidade com este Código e realizar auditorias da cadeia de 



suprimentos quando solicitado pela NCR. Qualquer não conformidade por parte de um Terceiro ou 
de sua cadeia de suprimentos deve ser corrigida efetivamente em tempo hábil e sem custo 
adicional para a NCR. As violações deste Código podem afetar negativamente o vínculo comercial 
de um Terceiro com a NCR. 
 

22. Comunicação de preocupações ou conduta inadequada 
A NCR acredita que uma forte cultura ética depende, em parte, da criação de um ambiente no qual 
os funcionários se sintam à vontade para comunicar casos de não conformidade com este Código. 
Essa não conformidade pode incluir suspeita de conduta ilegal ou antiética (coletivamente, 
chamada de conduta inadequada). A NCR tem o compromisso de investigar denúncias de conduta 
inadequada suspeita ou confirmada e de tomar as medidas apropriadas com base em nossas 
conclusões. Da mesma forma, Terceiros, incluindo seus funcionários e sua cadeia de suprimentos, 
são obrigados a relatar à NCR qualquer suspeita ou confirmação de conduta inadequada ou 
violação deste Código ao departamento de Ética e Conformidade da NCR (por e-mail: 
ComplianceOffice.Ethics@ncr.com ou a AlertLine da NCR). Independentemente de uma denúncia 
ser comprovada ou não, a NCR protegerá o denunciante, que esteja agindo de boa-fé, contra 
retaliações. 

mailto:ComplianceOffice.Ethics@ncr.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/33732/index.html?sourceid=1201&utm_campaign=1201&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/NCRAlertLine.aspx&utm_medium=Article

