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PREZADOS COLABORADORES DA WRIGHT,
Em 2011, ingressei em uma empresa com um enorme potencial.
Enquanto reflito sobre o que mudou e o que realizamos, estou
confiante de que estamos em um caminho que motivará nossos
funcionários, empolgará nossos clientes e deixará nossos acionistas
satisfeitos. Temos produtos inovadores e de alta qualidade, um fluxo
de suprimento estimulante e uma estratégia de crescimento global
focada em extremidades e produtos biológicos. Mais importante, temos
pessoas dedicadas e empenhadas em fazer a diferença.
Todas as empresas de capital aberto têm alguma forma de Código de
conduta de negócios (“Código”). A maioria das empresas de qualquer
tamanho tem declarações de missão e visão e um conjunto de valores
ou princípios essenciais. O fator diferenciador para qualquer empresa
realmente são suas pessoas. Vivenciamos diariamente nossos valores
transformadores, bem como nosso compromisso com os padrões mais
elevados de conduta ética. Promovemos um ambiente que motiva
nossos funcionários a amar onde trabalham e o que fazem diariamente.
Este Código é nosso documento mais fundamental e uma declaração aos funcionários, agentes,
clientes e acionistas sobre a maneira como fazemos negócios, à medida que descreve nossas
considerações legais e éticas básicas para nossas interações de negócios diárias. Somos uma
empresa global de capital aberto do segmento ortopédico, executando uma estratégia de
crescimento em mercados competitivos, complexos e altamente regulamentados. Encontrar a
resposta correta ou a melhor resposta em uma determinada situação nem sempre é simples ou
fácil. Embora o Código não trate de todos os assuntos legais ou forneça respostas para todas as
situações, os princípios servem como orientação para tomar decisões adequadas e éticas nos
melhores interesses da Wright. Quando surgirem dúvidas, vocês devem buscar esclarecimentos
adicionais, conforme explicado no Código.
Algumas coisas sempre estão claras. Estamos empenhados em melhorar as vidas dos pacientes
através de produtos de alta qualidade usados de maneira segura e eficaz. Promovemos um
ambiente que exige tratar uns aos outros com respeito. Seremos honestos com nós mesmos, uns
com os outros, com nossos clientes e com nossos acionistas. Ao final do dia, fazemos a coisa certa.
O comportamento ético exigido neste Código deve ser incorporado por vocês diariamente.
Obrigado por seu compromisso em tornar a Wright a primeira escolha em extremidades e
produtos biológicos.
Atenciosamente,

Robert J. Palmisano

Presidente e diretor executivo
Wright Medical Group N.V.
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Dúvidas ou preocupações? Envie um e-mail para
ethics@wright.com ou ligue para 901-867-4349

“ESTOU CONFIANTE QUE
ESTAMOS EM UM CAMINHO QUE
MOTIVARÁ NOSSOS FUNCIONÁRIOS,
EMPOLGARÁ NOSSOS CLIENTES E IRÁ
SATISFAZER NOSSOS ACIONISTAS.”
Presidente e diretor executivo
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N O S S O S VA LO R E S
TRANSFORMADORES
R E F L E T E M N O S S A C U LT U R A
ORGANIZACIONAL
VOLTAR ao
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I N T R O D U Ç Ã O
Este Código de conduta de negócios (“Código”) aplica-se a todos os funcionários
da Wright Medical Group N.V. e suas subsidiárias. Estamos comprometidos com a
compliance e os mais altos padrões de conduta ética.
O princípio mais fundamental do Código é que todos os negócios conduzidos
pelas pessoas que representam a empresa devem satisfazer os padrões elevados
de ética de negócios e pessoais, bem como cumprimento de todas as leis,
regulamentações e políticas da empresa aplicáveis. Ainda que o Código possa não
fornecer respostas definitivas para todas as dúvidas, destina-se a fornecer uma
orientação geral sobre problemas comuns de ética e jurídicos que são fundamentais
para manter a reputação de negócios da Wright. Consequentemente, devemos, em
última análise, confiar em nosso próprio bom senso para cumprir estes princípios
fundamentais, incluindo uma noção de quando é adequado buscar orientação
sobre a conduta apropriada.
Nossos valores transformadores refletem nossa cultura organizacional. Somos
uma organização focada em valores que espera que os funcionários, as afiliadas,
administração e diretores demonstrem nossos valores transformadores diariamente.
Este Código de conduta de negócios enfatiza nossa ética de negócios, princípios
e valores transformadores; define responsabilidade individual e corporativa e
apoia nosso compromisso contínuo para padrões éticos e profissionais elevados.
Ao entender e conduzir negócios de acordo com o Código, cada representante da
Wright pode servir como um exemplo de integridade e excelência.

Missão diretiva
Focamos em extremidades e produtos biológicos.
Através de nossa equipe de pessoas entusiasmadas e
dedicadas, entregamos soluções inovadoras, de valor
agregado que melhoram a qualidade de vida para
pacientes ao redor do mundo.
Estamos comprometidos com a compliance e os mais
altos padrões de conduta ética.

VOLTAR ao
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SEÇÃO 1

RESPONSABILIDADE PESSOAL
Responsabilidade do representante da empresa - O Código se aplica a mim?
O Código se aplica a todos os funcionários (em período integral, meio-período e temporários),
executivos e membros do conselho diretor da Wright, bem como a agentes, distribuidores,
contratados e outros terceiros quando atuando em nome da empresa; o Código se refere a
qualquer pessoa em uma dessas categorias como um “representante da empresa”. Nada no
Código deve ser interpretado para influenciar o julgamento profissional independente de um
profissional de saúde a respeito de assistência e tratamento ao paciente.
Todos os representantes da empresa têm responsabilidade pessoal pelo cumprimento
de todas as leis e regulamentações aplicáveis e todas as disposições do Código e das
políticas e procedimentos relacionados da empresa. Aqueles com responsabilidades de
supervisão têm a responsabilidade adicional de monitorar, instruir e reforçar tal aderência
de seus subordinados, incluindo, entre outros, assegurar que as pessoas subordinadas
a eles recebam uma cópia do Código e outras políticas de compliance e que concluíram
o treinamento de compliance. A empresa estará atenta aos esforços para prevenir a
ocorrência de conduta imprópria , para deter tal conduta que pode ocorrer o mais rápido
possível após a descoberta e para disciplinar aqueles que violarem o Código, políticas
corporativas relevantes ou leis e regulamentações aplicáveis.

Dúvidas sobre o Código
Problemas normalmente podem ser evitados ou minimizados se for obtido aconselhamento
no início das transações comerciais, ao invés de em estágio posterior, quando as alterações
necessárias podem causar uma dificuldade maior. Em todos os casos, as incertezas devem
ser resolvidas imediatamente consultando o departamento de compliance. Para dúvidas ou
preocupações a respeito do Código, ou qualquer outra dúvida sobre compliance que surja
no contexto diário dos negócios, deve-se entrar em contato com o diretor de compliance ou
com um membro do departamento de compliance. Os representantes da empresa também
podem utilizar o recurso Ask Us para realizar perguntas ou obter orientação e informações
adicionais a respeito de qualquer problema relacionado à compliance. Para entrar em
contato com um profissional de compliance por meio da linha Ask Us, ligue para o número
de discagem gratuita +1 (800) 437-7056 ou envie um e-mail para askus@wright.com.

P&R

Onde posso encontrar as políticas
da empresa?
Diversas políticas importantes podem ser
acessadas na página do departamento de
compliance no site corporativo em www.
wright.com. As políticas também estão
disponíveis em sites intranet e extranet
da empresa nas páginas dos respectivos
departamentos. Cópias do Código e de outras
políticas corporativas podem ser solicitadas
no departamento de recursos humanos ou de
compliance a qualquer momento.
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O que devo fazer se meu gerente me
pedir para realizar uma tarefa que acredito
poder violar nosso Código ou a lei?
Trate de suas preocupações a respeito da
tarefa com seu gerente de maneira franca,
honesta e profissional. Ninguém será
desculpado por má conduta porque foi
instruído ou solicitado por um supervisor ou
qualquer outra pessoa. Se você não se sentir
confortável para falar com seu gerente ou
precisar de orientação adicional, entre em
contato com o diretor de compliance.

PENSE NO CLIENTE
DIRECIONE SOLUÇÕES
SIMPLIFICADAS
VOLTAR ao
ÍNDICE
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A diferença da liderança
Aqueles com responsabilidades
de supervisão têm a responsabilidade
adicional de monitorar, instruir e
reforçar tal aderência de seus subordinados,
incluindo, entre outros, assegurar que as pessoas
subordinadas a eles recebam uma cópia do Código
e outras políticas de compliance e que concluíram o
treinamento de compliance.
VOLTAR ao
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Responsabilidade de denunciar
Se você ficar sabendo ou suspeitar de uma violação do Código ou de qualquer outro aspecto
do programa de compliance, você deve comunicar tal informação imediatamente. Isso pode
ser realizado utilizando o programa de divulgação confidencial Tell Us da Wright, o qual
permite que qualquer um faça revelações confidenciais a respeito de qualquer problema,
dúvida ou suspeita de violação identificado por meio do sistema de denúncia de ética da
empresa, 24 horas por dia, sete dias por semana.
o Para revelações diretas para o diretor de compliance da Wright:

• por meio de telefone nos EUA: (901) 867-4349; ou
• através do e-mail ethics@wright.com.
o Para denúncia anônima no EthicsPoint:

• por meio de telefone nos EUA: (888) 279-1924;
•	por meio de link direto: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/
index.html.
Embora você possa fazer uma denúncia anônima, onde for permitido pela lei local, a empresa
prefere que você se identifique ao denunciar violações de forma a permitir que a empresa
entre em contato, no caso de informações adicionais do evento serem necessárias para
conduzir uma investigação completa, de forma adequada. Independente de uma denúncia ser
feita anonimamente, as pessoas que fazem a denúncia devem manter todas as informações
relacionadas a qualquer denúncia em absoluto sigilo e não discutir tais informações, exceto
com diretores da empresa conduzindo a investigação.

Não retaliação
Nenhum indivíduo denunciando uma violação estará sujeito à retaliação com base em
qualquer denúncia de boa-fé que ele fizer. Qualquer representante da empresa responsável
por ou associado à retaliação contra indivíduos que, de boa-fé, denunciam violações
conhecidas ou suspeita de violações estará sujeito à ação disciplinar, incluindo demissão
quando for apropriado.

P&R

O que faço se um membro
de minha equipe chamar
minha atenção para uma
violação da política?
Assim que você tomar
conhecimento de um potencial
problema, tal problema deve
ser encaminhado para o
departamento de compliance
imediatamente. Você também
deve instruir o membro de sua
equipe a fazer uma denúncia
usando uma das vias fornecidas.

Teste rápido de ética
Se você souber que é errado ou suspeitar que
possa ser errado, não faça! Se você não tiver certeza,
pergunte.
A Wright está empenhada em fornecer orientação para que
representantes da empresa tomem decisões corretas. O “teste
rápido de ética” ajuda a avaliar quando houver dúvida sobre a ética
de situações e comportamentos específicos perguntando:
• A ação é legal?
• Atende a nossos valores?
• Se você fizer, se sentirá mal?
• Você teria dificuldade para revelar sua conduta para seu cônjuge, filhos ou família?

VOLTAR ao
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SEÇÃO 2

INTEGRIDADE NO MERCADO
Todos os representantes da empresa devem atuar com integridade no mercado. Isso pode ser
realizado seguindo as leis e regulamentações aplicáveis, bem como as políticas da empresa
estabelecidas pela Wright. Como um representante da empresa, você deve concluir o
treinamento e compreender as leis, políticas e processos de compliance relevantes.
Cada representante da empresa é obrigado a cumprir o Código. O não cumprimento pode
acarretar em multas, penalidades e/ou dano para a reputação da empresa.

Relacionamentos com profissionais de saúde
Os relacionamentos da Wright com profissionais de saúde, incluindo clientes e consultores,
são muito importantes para nós e estamos firmemente empenhados em manter os padrões
éticos mais elevados. A Wright é membro de várias associações de dispositivos médicos
globais que reconhecem a obrigação em facilitar interações éticas entre empresas e
profissionais de saúde, para garantir que as decisões médicas sejam baseadas nos melhores
interesses do paciente.
Profissionais de saúde são indivíduos ou entidades que:
• estão no fornecimento de serviços e/ou itens de assistência médica para pacientes;
• estão em uma posição para comprar, alugar, recomendar, usar, ordenar a compra ou o
aluguel, ou prescrever produtos da Wright;
• são fornecedores de serviços diretos e outros que podem estar envolvidos na decisão de
comprar, alugar ou recomendar produtos da Wright; ou
• são agentes de compras, gerentes de clínicas médicas e a administração nas organizações
de compra do grupo.
Em nenhuma circunstância os representantes da empresa podem se envolver em qualquer
conduta que, ilegalmente, convença (ou pareça convencer ilegalmente) qualquer um a
comprar, alugar, recomendar, usar ou ordenar a compra, aluguel ou uso de produtos da
Wright. Para assegurar que esses relacionamentos colaborativos cumpram padrões éticos
elevados, as interações com profissionais de saúde devem ser conduzidas com transparência
apropriada e em compliance com as leis e regulamentos aplicáveis. As seções seguintes
fornecem orientação adicional sobre interações comuns.
Todos os programas de treinamento fornecidos aos profissionais de saúde são
realizados de acordo com as leis, regulamentos e códigos de ética aplicáveis.

PR
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Onde posso obter assistência com as
questões envolvendo relacionamentos com
profissionais da saúde?
Para obter orientação adicional relativa a interações
com profissionais da saúde, consulte seu documento
regional de perguntas frequentes, ou entre em
contato com um membro da equipe de assuntos
profissionais no departamento de compliance da
Wright.

VOLTAR ao
ÍNDICE
12	
Dúvidas ou preocupações? Envie um e-mail para
ethics@wright.com ou ligue para 901-867-4349

Para estimular seu compromisso com a ética, a Wright juntou-se a
associações globais de dispositivos médicos facultativas que incluem, entre
outras, AdvaMed, MedTech, e Mecomed. Representantes da empresa podem
saber mais em: www.advamed.org, www.medtecheurope.org, ou www.medec.org.

P E R M I TA A M U D A N Ç A
D E S A F I E O S TAT U S Q U O

VOLTAR ao
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Política de qualidade
Nosso compromisso com
a qualidade, segurança dos
produtos e conformidade regulatória
nos torna sua primeira escolha em
extremidades e produtos biológicos.
Alcançamos isso através de melhoria contínua
da qualidade, conformidade completa com todos
os padrões regulatórios aplicáveis e funcionários
entusiasmados dedicados a produtos e processos de alta
qualidade. Empenhamo-nos em identificar e mitigar o risco
para melhorar a qualidade de vida para nossos clientes.
VOLTAR ao
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Testes clínicos
Todos os estudos clínicos são realizados de acordo com as leis, regulamentos, códigos de ética e
padrões médicos aplicáveis (p.ex.,

padrões em torno do tratamento de animais).

Refeições
Representantes da empresa podem, ocasionalmente, oferecer refeições modestas como parte
de uma conversa de negócios legítima. Indivíduos que não tiverem um interesse profissional
legítimo não devem participar da reunião de negócios. Consulte os documentos de perguntas
frequentes regionais para obter mais orientação.

Presentes
Dinheiro ou equivalentes a dinheiro estão proibidos. Dar ou oferecer presentes destinados a um
objetivo legal legítimo pode ser permitido apenas quando tais presentes sejam permitidos pela lei
local e costume prevalecente. Para garantir que tais trocas sejam reconhecidas em uma política ou
procedimento aplicável da empresa para a região e discutir a legalidade de tal presente, entre em
contato com o departamento de compliance ou consulte os documentos de perguntas frequentes
regionais para obter mais orientação antes de oferecer ou dar um presente.

Acordos de consultoria
A empresa pode recompensar profissionais de saúde por serviços de consultoria, realização de
pesquisa, participação em conselhos consultivos ou realização de outros serviços legítimos para
os quais uma necessidade legítima foi identificada e para os quais a empresa paga um valor justo
de mercado, desde que tais acordos sejam feitos por escrito e aprovados pelos membros da alta
administração.

Contribuições políticas e pagamentos impróprios
A Wright incentiva os representantes da empresa a participarem de atividades da comunidade, as
quais podem ter natureza política. Fundos e ativos da empresa não podem ser usados como recursos
para contribuições políticas, nem podem ser feitos reembolsos para contribuições para partidos,

PR
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Posso criar materiais de marketing de
produtos adaptados aos meus clientes?
Os representantes da empresa estão proibidos
de desenvolverem ou distribuírem os materiais
de marketing de forma independente. Todas
as apresentações, materiais de marketing, etc.
envolvendo marcas, rótulos ou uso de produtos
da Wright devem ser aprovadas através dos
departamentos jurídico e regulatório para garantir a
conformidade com indicações do produto conforme
aprovadas pela FDA.

Ninguém pode alterar, mudar,
corrigir ou revisar materiais
promocionais aprovados sem
a aprovação da empresa. Além
disso, ninguém pode distribuir
ou usar materiais promocionais
desatualizados ou obsoletos.

Induções ilegais incluem a intenção de influenciar ou persuadir profissionais da saúde a comprar, alugar,
recomendar, usar, recomendamos a compra ou o aluguel ou prescrever os produtos da Wright. As induções
podem assumir a forma de uma promessa, propina ou suborno. Uma promessa pode ser a promessa em
garantir oportunidades de emprego, acordos de consultoria ou outros métodos de reembolso para um
profissional da saúde. Exemplos de propinas ou subornos podem assumir várias formas, como:
• Dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como vales-presente ou vales-presentes
• Viagens de férias ou lazer
• Entretenimento, como jantares suntuosos, ingressos de teatro ou eventos esportivos
• Mercadoria grátis, incluindo itens promocionais com logotipo
• Doações de caridade não aprovadas pela Wright
• Oportunidades de negócios para amigos ou parentes
• Promessa de pagamentos futuros ou emprego
• Acordos de consultoria falsos
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candidatos ou atividades políticas. Além disso, a participação em todas as atividades políticas
deve ocorrer no tempo pessoal, não durante a jornada de trabalho, e às próprias custas.
O compromisso da empresa com a integridade em todos os relacionamentos de negócios
estende-se às interações com funcionários do governo. Nosso Código exige que todos os
representantes da empresa tomem decisões de negócios eticamente consistentes que
incluem identificar e gerenciar atividades que podem criar um conflito de interesses ou
facilitar um pagamento indevido. O termo “pagamento indevido” significa dar, oferecer
ou prometer dar ou oferecer, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor tangível ou
intangível a um profissional da saúde como um incentivo para usar os produtos Wright ou
para induzir o profissional da saúde a tomar (ou abster-se de tomar) medidas que concedam
um benefício comercial ou vantagem à Empresa. “Qualquer coisa de valor tangível ou
intangível” inclui, entre outros, dinheiro, equivalentes a dinheiro, entretenimento, refeições,
doações ou outros serviços ou presentes.
Fundos, bens ou instalações corporativos não podem ser usados para qualquer pagamento
indevido como subornos, propinas e qualquer outro pagamento feito para qualquer pessoa.
Além disso, os representantes da empresa estão proibidos de utilizar fundos pessoais para
fazer pagamentos indevidos com a intenção de influenciar uma pessoa a recomendar, usar
ou comprar nossos produtos; influenciar ação oficial; ou para qualquer outro objetivo que
seja indevido ou ilegal (com base nas leis locais ou padrões de ética).

Leis antissuborno e anticorrupção
Mundialmente, há leis antissuborno e anticorrupção em vigor para promover um
comportamento ético entre governo e empresas. O alicerce dessas leis está na proibição
de qualquer pessoa (ou corporação) de oferecer, dar, solicitar ou receber consciente
ou deliberadamente, dinheiro ou qualquer coisa de valor com o objetivo de criar uma
vantagem injusta. As leis antissuborno e anticorrupção incluem, entre outras:
• As disposições antissuborno da lei das práticas de corrupção no exterior (Foreign
Corrupt Practices Act, “FCPA”) dos EUA aplicam-se a pagamentos corruptos feitos para 1)
qualquer funcionário público estrangeiro; 2) qualquer partido político estrangeiro do
funcionário público; 3) qualquer candidato a cargo político estrangeiro; ou 4) qualquer
pessoa, enquanto souber que todo ou uma parte do pagamento será oferecido, dado
ou prometido a uma pessoa que se enquadra em uma destas três categorias.
• A lei antissuborno (Bribery Act) do Reino Unido contém duas infrações gerais que tratam de
oferecimento, promessa ou dar um suborno (suborno ativo) e solicitar, concordar em receber
ou aceitar um suborno (suborno passivo). Isso inclui suborno comercial ou o suborno de um
funcionário público estrangeiro. Um funcionário público estrangeiro inclui alguém, eleito
ou nomeado, que tem um cargo legislativo, administrativo ou judicial de qualquer
tipo de país ou território de fora do Reino Unido.

Uso e proteção de informações confidenciais de pacientes e
prescritores
Os representantes da empresa são obrigados a cumprir
as leis e regras relacionadas à proteção das informações
confidenciais de saúde dos pacientes. Estas informações
protegidas incluem todas as informações pessoalmente
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Quem é considerado um funcionário
público estrangeiro de acordo com a FCPA?
Um funcionário público estrangeiro é definido de
forma ampla e inclui:

Qualquer agente ou funcionário de um governo estrangeiro
ou qualquer departamento, agência ou organização do mesmo,
ou de uma organização internacional pública, ou qualquer pessoa
atuando em um cargo oficial para ou em nome de qualquer governo
ou departamento, agência ou organização ou para qualquer organização
internacional pública ou em nome destas.
Por exemplo, com base nesta definição, profissionais da saúde que trabalham em
hospitais públicos são funcionários do governo estrangeiros. Consulte os documentos
regionais de perguntas frequentes para obter mais informações.

identificadas relacionadas:
• à saúde ou condição física ou mental passada, presente ou futura de um indivíduo;
• à prestação de serviço de saúde a um indivíduo; ou
• ao pagamento para fornecimento de um serviço de saúde a um indivíduo.
Os representantes da empresa também devem respeitar leis e regras que protegem
informações dos prescritores, como dados sobre a frequência da prescrição de produtos
específicos para os pacientes pelos médicos. Também deve ser observado que as
informações de pacientes e prescritores são sensíveis e não devem ser acessadas além
do que é necessário para realizar objetivos de negócios legítimos. Tais restrições sobre o
uso desses tipos de informações variam de acordo com a jurisdição e muitas vezes são
bem rígidas; os representantes da empresa devem garantir que cumprem as restrições
impostas sobre o uso de tais informações em suas jurisdições.

Conformidade regulatória e de qualidade dos produtos
A qualidade tem sido e continua a ser a marca dos produtos da Wright.
A Wright conduz os negócios em conformidade com todas as leis e regulamentações
aplicáveis que regulamentam a aprovação, fabricação, rotulagem e distribuição dos
produtos da empresa. Consequentemente, os representantes da empresa devem
conduzir negócios em conformidade com todos os padrões de qualidade e segurança
aplicáveis, bem como obedecer aos padrões de qualidade e procedimentos de controle
estabelecidos da empresa. Qualquer desvio dos padrões e procedimentos de qualidade
estabelecidos, seja intencional ou acidental, deve ser comunicado imediatamente ao
departamento global regulamentar e de qualidade ou ao diretor de compliance.

Publicidade e promoção
Todas as alegações de publicidade sobre os produtos da empresa (incluindo alegações
na embalagem) devem ser verdadeiras, equilibradas e ter uma base razoável em fatos.
Publicidade justa e correta é fundamental para:
• preservar a integridade e a reputação da empresa;
• cumprir as leis que proíbem publicidade enganosa na promoção e venda dos
produtos da empresa; e
• manter a consistência em todas as iniciativas de marketing a respeito de indicações
do produto aprovadas pela Agência de Administração de Alimentos e
Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA).
É imperativo que todas as alegações de publicidade e dos produtos sejam
revisadas pelas áreas funcionais de gestão de risco apropriadas (por
ex., departamentos regulamentar e jurídico) de forma a assegurar
conformidade com a política da empresa antes de serem
distribuídas.

Caso as informações identificarem ou fornecerem
uma base razoável para acreditar que podem ser
utilizadas para identificar uma pessoa, são consideradas
informações de saúde individualmente identificáveis.

Para obter orientação adicional sobre a conformidade
regulatória e de qualidade do produto, entre
em contato com o departamento global
regulamentar e de qualidade.
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SEÇÃO 3

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Padrões de conduta global no âmbito do Código
As atividades de negócios da Wright são conduzidas em um mundo complexo de leis e
regulamentações. Como uma empresa com presença global, tais leis e regulamentações
variam de uma região para outra, e é responsabilidade dos representantes de nossa
empresa garantir que seus negócios cumpram todas as leis e regulamentações relativas aos
respectivos locais. Além das leis e regulamentações locais, os representantes da empresa
também devem garantir que estão se envolvendo em negócios em conformidade com o
Código de conduta de negócios da empresa e outras políticas e procedimentos aplicáveis.
Este Código não fornece uma discussão completa das exigências legais e éticas que os
representantes da empresa devem obedecer, mas é destinado a alertar os representantes
da empresa sobre vários problemas comuns que podem eventualmente vir a enfrentar na
condução dos negócios da empresa nos EUA e no exterior. Em muitos casos, o programa
de compliance da empresa incluirá políticas e procedimentos globais e regionais contendo
instruções mais detalhadas sobre o problema. Algumas destas políticas e procedimentos
são mencionados no Código, mas os representantes da empresa são responsáveis por
determinar quando uma política ou procedimento mais específico se aplica. Se você
tiver qualquer dúvida quanto à legalidade de qualquer atividade proposta, deve buscar
aconselhamento do diretor de compliance ou de um membro do departamento de
compliance antes de tal ação ser realizada.

Relacionamentos com fornecedores
A empresa negocia de maneira justa e honesta com seus fornecedores. Isso significa que
nossos relacionamentos com fornecedores são baseados no preço, qualidade, serviço e
reputação, dentre outros fatores. Os funcionários que negociam com fornecedores devem
preservar cuidadosamente sua objetividade. Especificamente, nenhum funcionário deve
aceitar ou solicitar qualquer benefício pessoal de um fornecedor ou fornecedor cujo
potencial possa comprometer ou parecer comprometer, a avaliação de objetivos dos
produtos e preços do fornecedor. Os funcionários podem dar ou aceitar itens promocionais
de valor nominal ou entretenimento moderadamente dimensionado dentro dos limites de
responsabilidade e prática de negócios habituais.

Conflitos de interesses
A orientação sobre conflito de interesses da Wright destina-se a estabelecer uma
estrutura ética dentro da qual a empresa conduz seus negócios. Todos os
representantes da empresa devem gerenciar os relacionamentos de negócios
(por ex., com fornecedores ou clientes) de maneira consistente com os
melhores interesses da empresa, sem conceder favores ou preferências
com base nas considerações pessoais e sem parecer que há
considerações pessoais em tais relacionamentos . Esta orientação

VOLTAR ao
ÍNDICE
18	
Dúvidas ou preocupações? Envie um e-mail para
ethics@wright.com ou ligue para 901-867-4349

Um conflito de interesses poderia existir, por exemplo, se
um membro de sua família for empregado de um ou afiliado a
fornecedores de um produto ou serviço da Wright. Um conflito também
pode surgir com respeito a qualquer parceria, corporação ou outra empresa na
qual você ou um membro da família tem uma participação.

ALINHAMENTO
UMA EQUIPE, UMA DIREÇÃO
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Conflitos de interesses
Ter um conflito de interesses não é,
necessariamente, uma violação do Código de
conduta de negócios, mas não revelar o conflito é.
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também se destina a fornecer instrução geral para que os representantes da empresa
reconheçam e gerenciem circunstâncias que poderiam resultar em um conflito de interesses.
Quando o dever de um representante da empresa de manter sua lealdade comercial
integral à Wright puder ser prejudicado por um benefício real ou potencial advindo de
outra fonte, um conflito de interesses pode ocorrer. A empresa não deseja desencorajar
ou limitar sua liberdade de fazer investimentos e se envolver em outros interesses
externos, desde que tais atividades não interfiram no desempenho de suas obrigações
com a Wright. Ao mesmo tempo, você deve evitar qualquer tipo de interesse financeiro
ou pessoal que possa afetar (ou que pareça afetar) seu julgamento ao conduzir negócios
em nome da Wright.
Todos os representantes da empresa devem evitar qualquer investimento ou associação
que tenha o potencial de interferir no exercício de julgamento independente adequado ao
melhor interesse da empresa. Devem ser considerados não apenas suas próprias atividades
e interesses, mas também as de membros de sua família ou de amigos pessoais. Embora
não seja viável descrever todas as situações que poderiam dar origem a um conflito de
interesses, os exemplos a seguir ilustram algumas atividades que devem ser evitadas:
• manter um interesse financeiro significativo em um fornecedor, cliente ou
concorrente;
• especular ou negociar equipamentos, materiais ou propriedade comprados pela
Wright ou produtos vendidos pela Wright;
• solicitar ou aceitar dinheiro, presentes, entretenimento ou outros benefícios (cujo
valor não seja modesto de um fornecedor, cliente ou concorrente;
• solicitar ou aceitar qualquer presente ou outro benefício quando uma obrigação de
doar é declarada ou está implícita;
• ser consultor ou empregado de um funcionário, cliente ou concorrente, excluindo
atividades voluntárias completamente não relacionadas aos interesses de negócios da
Wright;
• usar recursos, tempo e instalações da empresa para obter ganho pessoal; ou
• explorar uma oportunidade de negócios para a qual a empresa pode ter
razoavelmente direito a estar interessada sem primeiro disponibilizar a oportunidade
para a empresa.
Nem toda situação é clara e conflitos de interesses podem ser evitados ocasionalmente
com divulgação e aprovação dos funcionários apropriados da empresa. Sempre que
houver qualquer dúvida sobre um possível conflito de interesses, você deve consultar o
diretor de compliance.

Antitruste e concorrência
As atividades de negócios da empresa no mercado devem ser
conduzidas de acordo com todas as leis e regulamentações antitruste,
concorrência e prática comercial aplicáveis citadas coletivamente
como as “leis antitruste”. Tais leis são concebidas para garantir
a concorrência justa no sistema de livre mercado e proibir
práticas comerciais desleais, como a monopolização ou
tentativas de monopolizar e atividade conjunta
para restringir o comércio.
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Devido à complexidade dessas leis, o diretor jurídico ou o diretor de compliance devem ser
consultados:
• sempre que o contato com concorrentes estiver envolvido;
• se tratamento especial de clientes específicos estiver sendo considerado; ou
• se você tiver qualquer dúvida se uma determinada discussão ou atividade pode violar as leis
antitruste.
A violação das leis antitruste pode resultar em consequências graves para a Wright, bem como para
representantes da empresa. Exemplos de conduta proibida podem incluir:
• acordos ou entendimentos com concorrentes para limitar o comércio (por ex., fixação de
preços, divisão ou alocação de mercados, territórios ou clientes e boicote de terceiros);
• acordos ou entendimentos com clientes quanto aos preços que eles cobrarão pelos produtos
da Wright ou os preços que os clientes cobrarão para a revenda;
• vendas de produtos semelhantes a clientes concorrentes em preços diferentes com o efeito de
limitar a concorrência;
• preferência para um cliente em relação a outro com respeito aos pagamentos ou serviços
promocionais;
• acordos de vinculação ilegais (por ex., exigir a compra de uma mercadoria como condição de
vender, licenciar ou emprestar outra mercadoria);
• trocar informações sobre preços ou outras informações confidenciais com concorrentes; ou
• abusar de uma posição dominante no mercado.

Sanções econômicas, boicotes e controles de exportação
Como uma empresa global, a Wright cumpre todas as sanções econômicas, controle de
exportação, antiboicote, de mercado cambial estrangeiro, outras leis de controle do comércio ou de
qualquer outro país no qual a Wright realiza negócios. Os representantes da empresa envolvidos
na transferência de mercadorias ou serviços nas fronteiras nacionais em nome da Wright devem
cumprir as leis aplicáveis, independente do local geográfico.

Minerais de conflito
Em nossos esforços para apoiar a comunidade internacional de que fazemos parte, a Wright
segue as leis e regulamentações aplicáveis que oficializam a divulgação e conduta
relacionada aos minerais de conflito.

Padrões de fornecedores e direitos humanos
A Wright e seus fornecedores diretos devem cumprir as leis e as
regulamentações aplicáveis ao fornecimento de mercadorias
fabricadas e produtos e especialmente as leis a respeito de
escravidão e tráfico de seres humanos.
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SEÇÃO 4

INTEGRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO
A Wright está empenhada em fornecer oportunidade igual de emprego em todas as áreas da
empresa, bem como garantir que os funcionários tenham um local de trabalho onde sejam
respeitados, satisfeitos e apreciados.

Oportunidades iguais de emprego
A oportunidade igual de emprego relaciona-se a todas as fases do vínculo empregatício
incluindo, entre outros, recrutamento, admissão, compensação, benefícios, promoção,
rebaixamento, designação, transferência, desenvolvimento, períodos de redução de pessoal,
treinamento, auxílio educação e programas sociais. Os gerentes devem garantir que motivações
discriminatórias não sejam levadas em consideração nas decisões relacionadas ao cargo e até
mesmo a percepção de tais motivações deve ser evitada com firmeza.
A empresa não tolerará discriminação contra um funcionário ou candidato qualificado com base
em quaisquer dos seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•
•

raça, cor, etnia ou nacionalidade
sexo, identidade de gênero sexual, orientação sexual
idade
religião
deficiência
status de veterano de guerra
qualquer outro status protegido legalmente

Decisões de vínculo empregatício com base nessas características são uma violação das políticas
da Wright e são ilegais no âmbito das leis de certos países. Se você acreditar que sofreu uma
discriminação ilegal no curso do vínculo empregatício, deve notificar seu supervisor, departamento
de recursos humanos imediatamente ou divulgar a ação confidencialmente através do www.
ethicspoint.com. Para obter mais informações sobre o contato para denúncias relacionadas à ética,
consulte a seção 1 do Código - Responsabilidade de denunciar.

Ausência de assédio
A meta da Wright é criar uma atmosfera de trabalho livre de conduta que possa interferir no
desempenho profissional de uma pessoa. Contratamos, avaliamos e promovemos funcionários
e contratamos terceiros com base em suas capacidades, conduta e desempenho. Com isso
em mente, esperamos que todos tratem uns aos outros com dignidade e respeito e não
toleraremos certos comportamentos. Comportamentos inaceitáveis incluem assédio,
violência, intimidação e discriminação de qualquer tipo.
Nossa empresa cumpre todas as leis aplicáveis que proíbem o assédio no local
de trabalho, incluindo a criação de um ambiente de trabalho intimidador,
hostil ou ofensivo através de conduta verbal, não verbal ou física
indesejada. Especificamente, uma atmosfera de tensão criada por
observações étnicas ou religiosas ou animosidade, avanços sexuais,
solicitação de favores sexuais ou outra conduta discriminatória

PR
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Com quem entro em contato caso
tenha dúvidas a respeito das políticas de
Oportunidades Iguais de emprego?
O departamento de recursos humanos (“RH”)
da Wright pode tratar de suas dúvidas sobre
Oportunidades Iguais de emprego. Além disso,
a página do departamento de RH na intranet da
empresa tem diversos documentos que podem
ser usados como fontes de informação.

O contato físico é uma forma de assédio sexual óbvia, mas que
outros tipos de conduta poderiam ser considerados formas de
assédio sexual?
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O assédio sexual pode assumir várias formas e não está limitado ao contato
físico. Outras ações menos óbvias incluem:
• comentários explícitos ou degradantes sobre aparência;
• exibição de imagens sexualmente sugestivas; ou
• piadas, imagens, mensagens de SMS, textos ou mensagens de e-mail de
cunho sexual.

FORTALECIMENTO
SEJA RESPONSÁVEL. FAÇA A COISA
CERTA.
VOLTAR ao ÍNDICE
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é proibida em nosso local de trabalho. O assédio sexual pode incluir investidas sexuais indesejadas,
pedidos de favores sexuais, conduta verbal ou física. Condições de natureza sexual que têm um efeito
de interferência injustificada no desempenho de trabalho de um funcionário ou que podem criar
um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo também podem ser consideradas assédio
sexual.
Encorajamos os funcionários que sofrerem qualquer forma de assédio a notificarem seu supervisor.
Se o supervisor estiver envolvido, então o funcionário deve denunciar a situação para o superior
do supervisor ou o departamento de recursos humanos, de modo que a Wright possa investigar
a questão. Todas as consultas a respeito da situação serão mantidas em estrita confidencialidade
na medida do possível. Denúncias de assédio ou de outros comportamentos impróprios serão
investigadas e tratadas de maneira célere e tratados de forma rápida. Quando as investigações
confirmarem as alegações, ações corretivas apropriadas serão tomadas.
Política de mídia social
Tendo em vista a prevalência e o uso das mídias sociais nos dias atuais, lembre-se de que as
postagens públicas, mesmo aquelas feitas por meio de suas contas pessoais, podem ser vistas como
um reflexo da Wright. Portanto, você deve ser respeitoso, educado e responsável em todas as suas
interações em qualquer mídia social ou rede de contatos (incluindo Facebook, Twitter, Instagram e
LinkedIn), blog, sala de bate-papo, quadro de notícias ou grupo de notícias na internet.
Saiba também que, como funcionário da Wright, você está proibido de divulgar ou discutir qualquer
informação sobre a Wright ou seus negócios na internet com qualquer pessoa, exceto conforme
necessário no desempenho de suas funções corporativas regulares. Portanto, você não pode
participar de discussões ou publicar informações sobre a Wright ou seus negócios em qualquer site de
mídia social ou de rede de contatos, blog, sala de bate-papo, quadro de notícias ou grupo de notícias
na internet. Isso é verdade mesmo se sua participação for unicamente com o objetivo de tentar
defender a Wright contra informações falsas ou enganosas. Repostar ou compartilhar material de
um dos sites oficiais de mídia social da Wright é permitido pela política da Empresa. Os funcionários
estão proibidos de iniciar seus próprios sites públicos ou páginas como representantes da Empresa,
expressos ou implícitos.
Entre em contato com o diretor jurídico ou com o diretor de comunicações da Wright
imediatamente caso tome conhecimento de informações sobre a Wright sendo discutidas ou
publicadas em salas de bate-papo ou em qualquer lugar na internet, de modo que os contatos
de mídia da Wright possam decidir como responder de forma apropriada, caso de fato forem
responder.
Abuso de substâncias
A Wright acredita que um ambiente de trabalho livre de abuso de drogas e álcool é mais
saudável, mais seguro e produtivo para todos os funcionários e, portanto, a política de um
funcionário livre de álcool e drogas deve ser livre da presença ou efeitos de substâncias
que podem prejudicar sua capacidade de realizar seu trabalho de maneira segura
e produtiva. Os funcionários não podem realizar trabalhos sob a influência de
qualquer substância, incluindo álcool, drogas ilegais, drogas lícitas de recreação
e medicamentos prescritos, que prejudique a capacidade de trabalho do
Qual departamento
funcionário, ou que não seja administrada de acordo com as instruções de
é responsável pela
conformidade de segurança
um médico profissional. Os funcionários também não podem possuir,
ocupacional na Wright?
vender ou oferecer essas substâncias outras pessoas no local de
O departamento de saúde,
trabalho.
segurança e meio ambiente
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(“SSMA”) é responsável por
promover a saúde e a segurança
da comunidade da Wright através
de práticas de gestão ocupacional
e ambiental eficazes.
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O departamento SSMA fornece
serviços e liderança nas áreas de
vigilância médica e monitoramento
ambiental, no tratamento de
doenças e lesões ocupacionais,
segurança contra incêndio,
segurança biológica, segurança
química, segurança laboratorial,
segurança nas instalações e nos
equipamentos e programas de
treinamento de segurança dos
funcionários.

Meio ambiente, segurança e saúde
A Wright está empenhada em proteger a saúde e a segurança de seus funcionários através da
eliminação de perigos no local de trabalho e cumprimento de todas as leis de segurança e saúde
ocupacional aplicáveis. Todos os funcionários são responsáveis por denunciar condições de trabalho
inseguras, ameaças e ações ou situações, incluindo aquelas relacionadas a fornecedores ou clientes,
que têm potencial para causar violência no local de trabalho.
A empresa também reconhece sua obrigação como cidadã corporativa de realizar todas as suas
atividades de forma a preservar e promover um ambiente limpo, seguro e saudável. Buscamos de
forma contínua maneiras para assegurar que nossas atividades de negócios satisfaçam ou excedam os
padrões ambientais aplicáveis. As consequências de não cumprimento de nossas políticas ambientais
podem ser graves para a empresa e para as pessoas envolvidas, bem como para a força de trabalho
da empresa e para as comunidades em que atuamos e vivemos. Se você tomar conhecimento a partir
de qualquer fonte que material fabricado, processado ou distribuído pela Wright pode apresentar um
risco de danos à saúde ou ao meio ambiente, você deve relatar isso ao seu superior imediatamente.
Desvio de ativos
Os funcionários devem proteger os bens da empresa e garantir seu uso eficiente apenas para
objetivos comerciais legítimos. Furto, negligência e desperdício têm um impacto direto na
rentabilidade da empresa. O uso de fundos ou ativos da empresa, seja para ganho pessoal ou não,
para qualquer objetivo ilegal ou impróprio é proibido. Para assegurar a proteção e o uso adequado
dos bens da empresa, os funcionários devem:
• exercer cuidado razoável para prevenir furto, dano ou uso inadequado de propriedade da empresa
• comunicar furto, dano ou uso inadequado real ou suspeito de propriedade da empresa para um
supervisor
• usar o sistema telefônico da empresa, outros serviços de comunicação eletrônica, materiais escritos e
outras propriedades principalmente para objetivos relacionados aos negócios da empresa
• proteger todos os programas eletrônicos, dados, comunicações e materiais por escrito contra o
acesso inadvertido de outros
Os funcionários devem estar cientes que a propriedade da empresa inclui, além de todas
as comunicações por escrito, todos os dados e comunicações transmitidos ou recebidos, ou
pertencentes aos sistemas eletrônicos ou telefônicos da empresa. Os funcionários e outros usuários
não devem ter expectativa de privacidade a respeito de comunicações e dados . Na medida da
lei, a empresa tem a capacidade, e reserva-se o direito, de monitorar todas as comunicações
eletrônicas e telefônicas. Essas comunicações também podem estar sujeitas à divulgação
para funcionários do governo responsáveis pela aplicação das leis.
Probidade relacionada a negociações justas e honestas

Você deve
cumprir as leis,
regulamentações
e políticas da
empresa relativas
à segurança, saúde
e meio ambiente
que afetem nossas
atividades de
negócios.

Todos os funcionários são obrigados a lidar de forma justa com colegas
funcionários e com clientes, fornecedores, concorrentes e outros terceiros.
Os funcionários não devem obter vantagem injusta de qualquer
pessoa através de manipulação, ocultação, abuso de informações
privilegiadas ou qualquer outra prática de negociação injusta.

VOLTAR ao
ÍNDICE
CÓDIGO DE CONDUTA DE NEGÓCIOS  27

SEÇÃO 5

R E S P O N S A B I L I D A D E C O M O S A C I O N I S TA S
Integridade e preservação dos registros corporativos
As transações financeiras da Wright devem ser registradas com precisão, de modo que a
verdadeira natureza da transação seja evidente. Todos os registros de contabilidade devem
ser registrados de maneira que estejam em conformidade com as leis aplicáveis e princípios,
regras e regulamentos relevantes de contabilidade. Sob nenhuma circunstância pode haver
quaisquer fundos ou bens não registrados, independente dos objetivos para os quais os fundos
ou ativos podem ter sido destinados, ou qualquer lançamento impróprio ou impreciso feito
conscientemente nos livros e registros da empresa.
Os registros de negócios devem ser mantidos de acordo com as leis de certas jurisdições. Todos
esses registros devem ser precisos e mantidos de forma apropriada a satisfazer os requisitos
legais e para possibilitar que a Wright se defenda no caso de uma dúvida ser levantada pelo
governo ou uma entidade privada. Além disso, representantes da empresa devem cumprir
qualquer notificação de preservação de documentos enviada pela empresa ou por seu
consultor jurídico. Se você estiver em dúvida com relação a um registro que possa ter relação
com uma notificação de preservação de documento, você deve entrar em contato com o
departamento jurídico antes de apagar ou alterar tal registro.
Nossa política de gestão de registros detalha o tratamento adequado de registros corporativos,
incluindo o período de retenção. Caso não tenha certeza se um registro se relaciona a qualquer
notificação de preservação de documento, deve entrar em contato com o diretor jurídico no
departamento jurídico antes de dispor ou alterar tal registro.

Apresentações e comunicados ao mercado
Nossos investidores e clientes contam conosco para fornecer informações precisas sobre
nossos produtos e condições financeiras. Todos os envios de informações para autoridades
reguladoras, bem como todas as comunicações públicas devem ser claras, completas, justas,
precisas e oportunas.
Adicionalmente, os representantes da empresa nunca devem fazer qualquer declaração falsa,
enganosa ou incompleta que possa omitir fatos relevantes necessários para garantir que tais
declarações não enganem alguém associado com:
• o exame das demonstrações financeiras da Wright;
• o preparo de qualquer relatório que necessite ser apresentado a qualquer agência
governamental;ou
• o preparo ou divulgação de qualquer comunicado ao mercado.
Caso tenha informações ou conhecimento de divulgação de informações
imprecisas relacionadas aos produtos ou relatórios financeiros da
Wright, você deve relatar tais questões prontamente para nosso
diretor financeiro, diretor jurídico ou diretor de compliance.
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Quais propriedades da empresa
são consideradas como
propriedade intelectual?
Propriedade intelectual inclui marcas
comerciais, marcas, logotipos, direitos
autorais, invenções, patentes e segredos
comerciais. Propriedade intelectual da
Wright também inclui o produto do
trabalho dos representantes da empresa.

SUSTENTABILIDADE
CONSISTENTEMENTE RENTÁVEL
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Procedimentos legais, consultas do governo e da mídia
Todas as consultas do governo, pedidos de informações, visitas no local de trabalho, investigações ou
notificações e todas as intimações civis ou criminais, queixas, intimações ou outros documentos judiciais
relacionados à empresa devem ser encaminhados imediatamente para nosso diretor jurídico para
tratamento apropriado. Pessoas contatadas por autoridades do governo ou advogados de fora da empresa
(formalmente, informalmente, oralmente, ou por escrito) ou citados em qualquer forma de processo judicial,
devem notificar o diretor jurídico imediatamente.
Em nenhum caso o destinatário de qualquer consulta, notificação ou documentação legal deve
responder sem primeiro encaminhar a questão para o diretor jurídico. Em todos os casos, os
representantes da empresa devem lidar com representantes do governo de forma honesta e direta.
É possível que os representantes da empresa possam receber consultas da mídia e de analistas ou
investidores financeiros relacionados à empresa. Para garantir que informações concretas precisas sejam
fornecidas em resposta a solicitações públicas, consistentes com as obrigações da Wright para manter
a confidencialidade de informações competitivas e exclusivas e para prevenir a divulgação seletiva de
informações financeiras sensíveis para o mercado e outras informações, tais consultas da mídia e de
analistas ou investidores financeiros devem ser encaminhadas ao diretor de comunicações ou para os
contatos de mídia designados da Wright (atualmente, o diretor executivo, o diretor financeiro e o diretor
de comunicações da Wright). Exceto os contatos de mídia, qualquer executivo, direto, funcionário ou
agente a quem seja feita uma pergunta a respeito da Wright ou seus negócios por um membro da mídia
ou um analista ou investidor financeiro deve responder com “Sem comentários” e encaminhar a consulta
para o diretor de comunicações ou um contato de mídia.

Uso indevido de informações internas relevantes e valores mobiliários
No decorrer de realização de tarefas regulares, você pode ter acesso a informações de negócios
consideradas “informações internas relevantes” que são informações não públicas sobre a Wright
ou outra empresa. O uso de “informações internas privilegiadas” para o benefício financeiro pessoal
ou o benefício financeiro de parentes, amigos, intermediários ou outras pessoas não é apenas uma
preocupação ética, também pode ser uma violação da lei e poderia resultar em sanções criminais e
responsabilidade civil substancial.
A Wright adotou um Código de conduta sobre uso de informações privilegiadas e confidencialidade
separado para tratar destas questões. Uma cópia da política e de diretrizes está disponível no site intranet
da empresa que também pode ser obtida juntamente com o departamento jurídico.

Informações confidenciais ou exclusivas
Como representantes da Wright, os indivíduos podem ter acesso a informações confidenciais ou
exclusivas da empresa e sua divulgação para concorrentes, para qualquer pessoa ou entidade fora da
Wright ou para outras pessoas na empresa que não têm uma necessidade legítima de conhecer
tais informações é proibida. Documentos contendo dados competitivos, proprietários
ou confidenciais devem ser compartilhados apenas com funcionários e com terceiros
usando soluções de TI padrão, que garantam acesso restrito e dados criptografados.
Documentos contendo dados competitivos, proprietários ou confidenciais devem ser
devidamente marcados, protegidos por senha e armazenados eletronicamente
em locais de acesso limitado da rede. O uso de soluções de armazenamento
em nuvem não padrão para armazenar ou compartilhar informações
eletrônicas é estritamente proibido.
Representantes da empresa também estão proibidos de levar para as
instalações da empresa (física ou eletronicamente) documentos
Informações confidenciais ou
ou materiais de qualquer outro terceiro com o qual o terceiro
tem qualquer obrigação de confidencialidade. A política
exclusivas incluem informações sobre
da Wright também proíbe o uso impróprio de
qualquer aspecto dos negócios da Wright,
informações exclusivas obtidas de antigos
seus clientes ou fornecedores não geralmente
funcionários ou outros terceiros.

conhecidos do público, como segredos comerciais,
informações confidenciais de natureza técnica, financeira
ou de negócios outras “informações internas”.
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Cibersegurança
Você deve tomar medidas para evitar o acesso não autorizado aos sistemas e dados da Wright,
já que mesmo a divulgação inadvertida pode prejudicar os interesses da Wright e, sob certas
circunstâncias, pode sujeitá-lo a alegações e responsabilidades civis e criminais.
No mínimo, você deve:
1. Criar uma senha forte e exclusiva: A senha que você usa para acessar o sistema da Wright
não deve ser utilizada para acessar outras contas e também não deve ser compartilhada
com ninguém
2. Não abra links ou anexos suspeitos e-mails: Sempre digite você mesmo um URL em um
navegador
3. Fique atento a golpes de phishing: Estes são e-mails ou links feitos para obter informações
de você
4. Os funcionários não devem compartilhar senhas de rede, informações de funcionários,
informações de contato ou outras informações confidenciais a ligações não identificadas e
nem a visitantes, sem verificar sua necessidade de conhecer tais informações.

Propriedade Intelectual
A Wright possui e usa diversas marcas comerciais, patentes, direitos autorais e segredos comerciais
que são fundamentais para o sucesso da empresa. Para proteger os direitos da empresa, o uso de
toda propriedade intelectual pelos representantes da empresa deve estar de acordo com todas as
leis aplicáveis.
Terceiros não têm permissão de usar nossas marcas comerciais ou outras propriedades intelectuais
sem autorização adequada antes do uso da marca. O departamento jurídico da Wright pode
fornecer informações adicionais a respeito da autorização para uso de propriedade intelectual.
Além disso, os representantes da empresa não devem fazer cópias não autorizadas de materiais
escritos (por ex., livros, artigos, revistas, desenhos e logotipos), fotografias, fitas de vídeo ou
material de publicidade e promocional.
Nossa propriedade intelectual é um bem valioso que sempre deve ser protegido. Todos os
representantes da empresa devem estar atentos para usar as marcas comerciais da empresa
corretamente e notificar o departamento jurídico a respeito de qualquer uso não autorizado das marcas
comerciais da empresa ou de marcas desconcertantemente parecidas de outra pessoa. De maneira
semelhante, a empresa está comprometida em não infringir os direitos de marcas comerciais de
outros, evitando o uso de marcas comerciais extremamente parecidas com a de outras empresas.
Propriedade intelectual da Wright também inclui o produto do trabalho dos representantes da
empresa. Qualquer trabalho que você criar em conexão com suas funções, usando o tempo, recursos
ou informações da empresa pertence à Wright. Além disso, qualquer invenção concebida ou
desenvolvida por um funcionário e determinados representantes da empresa deve ser divulgada
para a empresa (consistente com o formulário de divulgação estabelecido como condição
de emprego) que determinará se a invenção será tratada como informação exclusiva ou
protegida no âmbito das leis de patente. Nenhuma invenção, quer seja desenvolvida,
licenciada ou comprada pela empresa, deve ser usada ou comercializada e
nenhuma informação exclusiva sem patente deve ser divulgada para terceiros,
sem aprovação prévia por escrito do departamento jurídico.
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SEÇÃO 6

ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO
Programa de compliance
O Código é o elemento mais fundamental do programa de compliance da Wright e, de
tempos em tempos, a empresa adotará outras políticas, procedimentos operacionais
padrão e orientações. A combinação de políticas e procedimentos, leis e regulamentações
aplicáveis, treinamento corporativo e supervisão desses componentes constitui o programa
de compliance da Wright.

Diretor de compliance
O diretor de compliance da Wright tem a responsabilidade final de supervisionar o programa
de compliance da empresa. O diretor de compliance, com a ajuda dos executivos apropriados
da empresa, é responsável por implantar o treinamento, analisar e supervisionar os
procedimentos concebidos para garantir a compliance.

Investigações
Todas as denúncias de violações e suspeitas de violações de leis, regulamentações,
do Código e de políticas/procedimentos relacionados da empresa serão investigadas
imediatamente e tratados de forma confidencial na medida do possível. As investigações
muitas vezes envolvem problemas legais complexos e, como tal, serão coordenadas
pelo diretor de compliance e/ou o comitê de compliance e governança de nomeação
(Nominating, Compliance and Governance Committee, “NCGC”).
Embora possa ser fornecida ajuda para a investigação por outros funcionários da
empresa ou terceiros apropriados, os representantes da empresa devem cooperar com os
investigadores, mas não devem conduzir as próprias investigações. Considerando que as
circunstâncias que justificam as investigações podem envolver problemas legais complexos,
a atuação de forma independente pode afetar negativamente a empresa ou a integridade
da investigação.
Em certos casos, uma investigação pode resultar na necessidade de ação corretiva e/ou
medidas disciplinares. A empresa pode realizar tais medidas corretivas de acordo com a
orientação de conduta do departamento de recursos humanos a respeito de disciplina
progressiva.

Ações disciplinares por violações
A Wright pretende prevenir a ocorrência de conduta em desacordo
com o Código, impedir que tal conduta continue a ocorrer tão logo
haja ciência do fato e disciplinar aqueles que violarem o Código,
políticas e procedimentos relacionados da empresa, ou as leis
e regulamentações aplicáveis, incluindo pessoas que não
realizaram supervisão adequada para detectar tais violações.
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O CÓDIGO
É O ELEMENTO MAIS
ESSENCIAL DO PROGRAMA
DE COMPLIANCE DA WRIGHT
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A empresa efetuará medidas disciplinares apropriadas contra qualquer funcionário da
empresa que:
• autorizar ou participar diretamente, e em certas circunstâncias indiretamente, de ações
que violem as leis, regulamentações, o Código ou qualquer política/procedimento da
empresa relacionado;
• não denunciar uma violação de leis, regulamentações aplicáveis, o Código, políticas e
procedimentos relacionados da empresa ou informações retidas sobre uma violação
sobre a qual sabem ou deviam saber;
• não fornecer ação apropriada (para o violador) Não supervisionar (o violador) ou
demonstrar falta de diligência e conscientização a respeito de conduta que poderia
constituir uma violação;
• tentar retaliar, direta ou indiretamente (ou incentivar s outros a fazerem isso) alguém
que de boa-fé denunciou uma violação de leis, regulamentações, o Código ou políticas/
procedimentos relacionados da empresa, e
• apresenta uma denúncia falsa de uma violação de leis, regulamentações, o Código , ou
qualquer política/procedimento relacionado da empresa.
A ação disciplinar depende da natureza e da gravidade da violação, até e incluindo
encerramento do vínculo empregatício ou do relacionamento de negócios com a empresa.

Alteração, divulgação pública e dispensa
Alteração
O conselho diretor da Wright é responsável por aprovar o Código e, sob recomendação do
NCGC e o diretor de compliance, pode alterar o Código conforme considerado apropriado.
O comitê de compliance corporativa, sob a recomendação do diretor de compliance, pode
fazer alterações técnicas, administrativas ou outras alterações não importantes no Código.

Divulgação pública
A versão atual do Código está disponível na intranet e no site da Wright. A Wright
divulgará publicamente qualquer alteração no Código (exceto alterações técnicas técnica,
administrativa ou outra alteração não importante no Código) e qualquer dispensa do
Código de acordo com as leis, regras, regulamentações aplicáveis e padrões de
listagem NASDAQ.
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Como obtenho uma dispensa?
Qualquer um buscando uma dispensa
deve entrar em contato com o diretor de
compliance.
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Dispensa
A Wright espera que os representantes da empresa sempre sigam estritamente as
disposições do Código. Sob circunstâncias limitadas e apropriadas, a Wright pode
dispensar o cumprimento de algumas provisões do Código. Sob recomendação do
NCGC e do diretor de compliance, dispensar:
• para qualquer membro do conselho diretor da empresa ou um executivo, podem
ser feitas apenas pelo conselho diretor;
• para qualquer pessoa que não é membro do conselho diretor ou um executivo,
podem ser feitas pelo conselho diretor, comitê de compliance corporativa ou pelo
diretor executivo (“segundo recomendação do diretor de compliance.

Código
de conduta

Políticas e
procedimentos

Instruções de trabalho

Materiais de apoio

VOLTAR ao
ÍNDICE
CÓDIGO DE CONDUTA DE NEGÓCIOS  35

“A WRIGHT FOI DESENVOLVIDA PARA VENCER.”
Presidente e diretor executivo

1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117 (EUA)
800 238 7117
901 867 9971
www.wright.com
56 Kingston Road
Staines-upon-Thames
Surrey TW18 4NL
Reino Unido
+44 (0)845 833 4435
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
França
+33 (0)4 76 61 35 00
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