Código de Conduta
Padrões e responsabilidades de cada colaborador e parceiro de negócios.
O que é o Código de Conduta?
O Código define o modo como vivemos nossos princípios fundamentais todos os dias. Quer
você trabalhe para a MPTcable ou tenha relação conosco, estas são as responsabilidades e os
comportamentos que esperamos de você.
A quem se destina o Código de Conduta?
Todos que trabalham na MPTcable devem seguir o Código, sejam eles colaboradores ou
contratados. Também temos um Código de Conduta para Parceiros de Negócios que é
baseado nos mesmos princípios e inclui as responsabilidades de nossos parceiros, incluindo
fornecedores, distribuidores e agentes.
O que é esperado de nós?
Devemos entender o Código, suas diretivas e como devemos nos comportar como resultado.
Mesmo que você considere mais fácil aplicar partes do Código em uma função específica, é
importante que você questione caso tenha dúvidas sobre qualquer parte dele. Se você não
puder encontrar uma resposta clara para a sua dúvida, use o bom senso e converse sobre isso
com seu gestor, se necessário. E, se você for um gestor, deverá servir de exemplo. Ajude sua
equipe de modo a entender como viver nossos princípios e responsabilizá-la por seu
comportamento.
- Lei e Regulamentos

Todos os colaboradores devem cumprir as leis e regulamentos dos sistemas legais em que operam e
ainda as políticas aplicáveis do presente Código. É imprescindível evitar qualquer violação da lei, em
toda e qualquer circunstância.
Independentemente das sanções previstas na lei, todos os colaboradores culpados por uma infração
serão submetidos a medidas disciplinares por consequência do não cumprimento dos seus deveres
profissionais.

- Diversidade
Respeitamos a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos individuais de cada um. Trabalhamos e
colaboramos com pessoas de diversas origens étnicas, culturas, religiões, idades, incapacidades,
raças, identidades sexuais e visões do mundo, quer sejam homens ou mulheres. Em coerência com
os nossos princípios empresariais e com as leis locais dos diversos países, não toleramos qualquer
discriminação contra qualquer pessoa com base nestas características nem qualquer assédio ou
comportamento ofensivo, de caráter sexual ou pessoal.

- Manuseio de propriedade da Empresa
Os escritórios e as fábricas da MPTcable possuem muitos dispositivos e equipamentos, como
telefones, copiadoras, computadores, software, Internet/intranet, máquinas e outras ferramentas,
incluindo sistemas de correio eletrônico e de atendimento automático. Estes dispositivos devem ser
utilizados apenas no âmbito das atividades da Empresa e não para proveito pessoal.
- Disposições anticorrupção
Os colaboradores da MPTcable não têm autorização para utilizar as suas funções para incitar, exigir,
aceitar, obter ou receber promessas de benefícios. Isto não se aplica à aceitação de presentes
ocasionais de valor puramente simbólico nem de refeições ou eventos de entretenimento de valor
razoável, em coerência com os usos e costumes locais e as políticas da MPTcable. Quaisquer outros
presentes, refeições ou eventos de entretenimento têm de ser recusados.
A expressão “funcionário público”, de maneira geral, inclui gestores ou colaboradores de qualquer
organismo, agência ou entidade legal estatal ou governamental, em qualquer nível, incluindo
gestores ou funcionários de empresas estatais e organizações públicas internacionais. Inclui
igualmente candidatos a cargos políticos, gestores e funcionários de partidos políticos, e ainda
partidos políticos.
Adicionalmente, os colaboradores da MPTcable não podem dar dinheiro ou qualquer outro valor de
modo indireto (por exemplo, a um consultor, agente, intermediário, parceiro de negócio ou outro
terceiro) se as circunstâncias indicarem que parte ou a totalidade desse valor possa ser transmitida
direta ou indiretamente para um funcionário público, para que este influencie uma ação oficial ou
obtenha um benefício indevido e injusto, ou para um interlocutor de negócio privado para que
obtenha um benefício injusto numa transação comercial.
- Contribuições políticas, doações e patrocínios
A MPTcable não faz contribuições políticas (doações a políticos, partidos políticos ou organizações
políticas).
- Confidencialidade
Deve ser conservado o sigilo da informação confidencial interna ou proprietária da MPTcable que
não tenha sido divulgada junto ao público em geral. As informações não públicas de ou sobre
fornecedores, clientes, colaboradores, agentes, consultores e outros terceiros deverão igualmente
ser protegidas em conformidade com os requisitos legais e contratuais.
As informações confidenciais ou proprietárias poderão incluir em particular:

−

detalhes sobre a organização e o equipamento, preços, vendas, lucros, mercados, clientes e
outros assuntos de negócio de uma empresa

−

informações sobre a produção ou a investigação e desenvolvimento, e

−

valores internos de relato financeiro

A obrigação de confidencialidade mantém-se para além do término da relação relevante, dado que a
divulgação de informação confidencial poderá prejudicar o negócio da MPTcable ou os seus clientes,
independentemente da altura da sua divulgação.
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