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Mensagem de

Neil H. Thomas

CEO of Wayne Fueling Systems

Há mais de um século, a Wayne tem sido
uma empresa líder na indústria, dedicada aos
seus clientes e comprometida em oferecer em
escala mundial produtos, serviços e soluções
tecnológicas da mais alta qualidade. A forma
COMO fazemos as coisas é tão importante
quanto O QUE fazemos e “o Estilo Wayne” é
um reflexo dos valores e princípios comuns que
moldaram nossos negócios e cultura ao longo
dos anos e que continuam a nos orientar hoje, à
medida que consolidamos a Wayne como uma
empresa forte e independente.
Este Código de Conduta e Ética Empresarial
define os padrões que orientam nossas práticas
comerciais e que regem nosso comportamento.
Todos nós somos responsáveis por proteger e
reforçar a boa reputação da Wayne em relação
à integridade, confiança e liderança ética. Cada
ação e cada decisão podem fazer a diferença
em nossos negócios, para os nossos clientes e
para as comunidades onde vivemos e atuamos.
Temos de ser responsáveis por nossas ações,
responsáveis por suas consequências e nos
orgulhar de sempre fazer a “coisa certa”.
O Código pretende ser um recurso para
fornecer uma orientação de alto nível; porém,
nossa expectativa é que todos os funcionários
e
diretores,
bem
como
fornecedores,
distribuidores e parceiros de negócios, em
todos os momentos atuem em conformidade
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com o espírito e o texto destas políticas e dos
valores e princípios subjacentes ao Estilo
Wayne: integridade inabalável; inovação e
realização; segurança e responsabilidade; e
confiança, imparcialidade e respeito. Conto com
todos vocês para liderar por meio do exemplo,
buscar orientações se tiver dúvidas e informarnos de quaisquer preocupações que possam
surgir. Durante a leitura deste Código, orientese pelas expectativas apresentadas no Código
e torne sua missão pessoal proteger e melhorar
nossa reputação de integridade e construir uma
relação de confiança em tudo que fazemos. A
Wayne é Capaz e a Wayne Fará da Maneira
Certa.
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VISÃO GERAL
Esse Código é uma declaração pública do compromisso da
Wayne de realizar suas conquistas com integridade e um
reflexo dos valores e princípios fundamentais sobre os quais
a Wayne foi fundada e sobre os quais fazemos negócios
diariamente. Não se destina a abranger todos os cenários
que a Wayne possa vir a enfrentar nem listar cada uma das
políticas e práticas que os nossos funcionários, membros
do conselho e parceiros de negócios devem seguir. Pelo
contrário, o Código deve servir como um guia e um ponto
de referência; além disso, contamos com todos vocês para
usar o bom senso, seguir os valores e princípios refletidos
no Código, tomar decisões éticas e bem-informadas e
enviar quaisquer perguntas ou ou para relatar qualquer tipo
de preocupação.
Todos os funcionários e membros do Conselho de
Administração da Wayne, bem como todos os que
representam a Wayne em qualquer nível, são obrigados a
agir de forma consistente com o Código e obedecer todas
as leis e regulamentos que regem nossos negócios em
âmbito mundial. Caso qualquer lei ou regulamento aplicável
entre em conflito com este Código, esperamos que o padrão
mais rigoroso seja aplicado e seguido. O Estilo Wayne
implica em agir com integridade em tudo o que fazemos.
Qualquer violação do Código, das políticas da Wayne ou da
lei aplicável poderá resultar em ação disciplinar, incluindo
até mesmo o término do seu vínculo empregatício com a
Wayne.
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MANIFESTAÇÃO DE PREOCUPAÇÕES
A Wayne não tolera qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa
que manifeste uma pergunta ou preocupação de forma honesta e de boa-fé.
Se você não tiver certeza sobre como lidar com um problema ético ou de
integridade ou se tiver qualquer preocupação, entre em contato conosco.
Independentemente de quão insignificante você acredite que o problema
possa ser, queremos ouvir sua opinião. Não podemos resolver problemas
dos quais não estejamos cientes, e esperamos que todos os funcionários
e todos os outros indivíduos a quem este Código se aplica imediatamente
comuniquem todas e quaisquer suspeitas de violação ao Código, das
políticas da Wayne ou da lei aplicável.
Quando uma pergunta ou preocupação surge, a comunicação no nível
local, com um colega de confiança ou com o seu gerente, muitas vezes é a
melhor forma de começar. A Wayne tem o compromisso com uma política
de portas abertas; portanto, se não for possível ou se você não se sentir
à vontade para informar o problema ao seu gerente imediato, informe-o a
outro gerente em quem você confia ou à gerência do próximo nível. Outra
alternativa é entrar em contato com os Recursos Humanos, sua ouvidoria
local, seu líder de negócios ou o Departamento Jurídico.

Denúncia de boa-fé e não retaliação

A Wayne está
comprometida
com uma
política de
portas
abertas
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Agir de boa-fé significa que todas as denúncias de possíveis
violações são feitas de forma sincera e honesta. Em outras
palavras, não importa se a sua denúncia venha a ser verdadeira ou
se o comportamento denunciado é de fato uma violação, contanto
que você tenha manifestado a sua preocupação com boa-fé e
na melhor das intenções. Se você for solicitado a participar de
uma investigação, você deverá cooperar plenamente; em troca, a
Wayne investigará as informações relatadas de forma respeitosa
e profissional, com o máximo de agilidade e confidencialidade
possível. É fundamental que tenhamos confiança e respeito
mútuos e que forneçamos caminhos transparentes e seguros
para a denúncia. A Wayne proíbe expressamente qualquer
forma de retaliação contra qualquer pessoa que manifeste uma
preocupação, auxilie em uma investigação ou ajude a resolver
um problema de integridade. A retaliação não será tolerada e será
motivo de punição grave, podendo ocorrer até mesmo o término
do vínculo empregatício.
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OS CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR

Nossos clientes são a principal razão da nossa existência. Nós nos
dedicamos a oferecer soluções excelentes para ajudá-los a crescer e ter
sucesso e temos o compromisso de fazer negócios de uma forma que a
confiança dos nossos clientes na Wayne seja conquistada e construída
diariamente, em todos os relacionamentos.

Serviços e produtos seguros e de confiança
Temos orgulho em desenvolver, fabricar e oferecer para os nossos clientes
serviços e produtos de alta qualidade, em conformidade com todos os
requisitos regulatórios e de segurança aplicáveis.
Prometa apenas o que nós podemos cumprir e cumpra essas promessas.
Esforce-se em direção à melhoria contínua em tudo o que fazemos para
os nossos clientes.

Comunicação e marketing e comunicação
responsável ao cliente
Representamos e comercializamos nossos produtos e serviços de forma
justa, precisa e honesta; além disso, fornecemos informações atualizadas
e completas, à medida que buscamos conquistar novos negócios e
cumprimos nossos compromissos atuais.
Comunique-se frequentemente com os clientes de forma rápida,
aberta e completa.
Torne sua missão pessoal conhecer os clientes da Wayne e
compreender seus negócios, além de ser diretamente responsável
por satisfazer às suas necessidades e superar às suas expectativas.
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Terceirização legal, ética e em conformidade
Nossos clientes variam de pequenas estações de abastecimento de varejo até
companhias petrolíferas de grande porte – desde o setor privado ao público,
estatal e financeiro – e, entre eles, também se incluem os distribuidores e
fornecedores de serviços. A Wayne tem o compromisso com o cumprimento
rigoroso de todas as leis, regulamentos e requisitos de terceirização aplicáveis
em cada jurisdição e com cada um dos nossos clientes no mundo todo.
Preste atenção especial às disposições e controles exclusivos
associados a contratos relacionados ao governo, desde a
participação em licitações e propostas até na execução de
negociações com a alta administração.
Não faça quaisquer alterações não autorizadas aos termos ou
especificações do contrato.
Nunca ofereça subornos, propinas ou tratamento preferencial.
Não ofereça nada de valor monetário para um funcionário público
ou para qualquer um de seus membros familiares. Consulte as
disposições complementares do Código referentes à doação de
presentes, ofertas de entretenimento e cortesias de negócios,
além da política de Cortesias de Negócios da Wayne para obter
informações e requisitos adicionais.

Proteção de informações pessoais e confidenciais
Conquistamos a confiança dos nossos clientes ao manter suas
informações pessoais e confidenciais de forma segura, ao respeitar
as leis e regulamentos referentes à privacidade e à proteção de dados
aplicáveis dos países em que fazemos negócios e ao honrar de forma
estrita nossos acordos de confidencialidade e outras obrigações
contratuais.
Proteja de forma apropriada as informações pessoais e
confidenciais dos clientes.
Utilize as informações dos clientes apenas conforme
expressamente autorizado ou conforme necessário para uma
finalidade específica ou para o cumprimento da lei.

Wayne Fueling Systems
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RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS
Nossos funcionários são o segredo do sucesso da Wayne. Temos um
propósito comum e somos motivados a ter sucesso por meio do trabalho
em equipe, transparência e honestidade em nossas interações e na
criação de um ambiente seguro que incentive e expresse a admiração pela
diversidade, promova um espírito empreendedor e recompense aqueles
que realizam conquistas com integridade.

Diversidade, inclusão e não discriminação

Uma força de trabalho formada por indivíduos que contribuem com uma
ampla variedade de habilidades, competências, experiências e pontos
de vista é essencial para o nosso sucesso. A Wayne tem o compromisso
com a diversidade e com a inclusão e não tolera qualquer discriminação
ou tratamento preferencial com base em raça, cor, religião, sexo,
nacionalidade, idade, deficiência, condição de HIV, orientação sexual,
identidade de gênero, gravidez, estado civil, serviço militar ou qualquer
outra condição protegida pelas leis sob as quais operamos. Fornecemos
igualdade de oportunidades a todos os indivíduos que estejam legalmente
autorizados a trabalhar no país onde buscam oportunidades de emprego;
oferecemos instalações razoáveis para pessoas com deficiência e com a
finalidade em obter o sucesso.
Incentive e mostre respeito pelos diferentes pontos de vista.
Tome decisões relacionadas ao trabalho apenas com base no
mérito.

Prevenção contra assédio
Um bom trabalho em equipe exige dignidade e respeito mútuos e um
local de trabalho livre de assédio. O assédio pode incluir qualquer
conduta, linguagem ou material que seja utilizado de forma que
prejudique ou interfira no desempenho profissional de um indivíduo,
ou que razoavelmente poderia ser considerado intimidativo, hostil,
discriminatório ou ofensivo. A Wayne não tolera qualquer forma de
abuso ou assédio – seja na forma de comentários, fotos, mensagens,
piadas ou gestos que sejam inadequados, depreciativos, ofensivos ou
de conotação sexual; ou por intimidação, assédio moral, ameaças ou
aproximações sexuais ou conduta física indesejadas.
Ajude a criar um ambiente livre de todas as formas de
comportamentos ofensivos.
Se você testemunhar uma conduta de assédio, comunique o
fato imediatamente.
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Estamos ligados por
um propósito
Remuneração e tratamento justos
Leis e regulamentos relativos a salário, benefícios trabalhistas, horários de
trabalho, férias, licenças e outros termos e condições de contratação variam
conforme o país. Seguimos todas essas leis em cada um dos respectivos
países onde operamos; promovemos uma cultura de imparcialidade, respeito
e comunicação transparente e esperamos que aqueles com quem trabalhamos
atuem de forma consistente com o nosso senso de imparcialidade e igualdade
de oportunidades.
Relate todos os horários de trabalho com precisão e de forma
integral e cumpra todas as obrigações e compromissos.
Ajude a garantir que os funcionários sejam pagos corretamente e
de forma pontual e recebam todos os benefícios aplicáveis.
Cumpra todas as leis e políticas de contratação aplicáveis à sua
função, país e equipe.

Saúde e segurança
A Wayne promove e fornece um local de trabalho seguro em conformidade
com todos os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA)
aplicáveis e se esforça em direção à melhoria contínua em todas as
suas instalações para ajudar a prevenir acidentes e doenças, aumentar
a conscientização sobre segurança, oferecer treinamentos atualizados e
implementar as melhores práticas em suas instalações em todo mundo.
Siga todas as leis, regulamentos e políticas de SSMA aplicáveis
ao seu local de trabalho, bem como quaisquer requisitos
adicionais nas instalações de um cliente ou parceiro de
negócios.
Implemente práticas seguras ao trabalhar em locais remotos ou
em sua residência.
Comunique as políticas e práticas de SSMA aos visitantes das
instalações da Wayne e exija o seu cumprimento em todas elas.
Comunique imediatamente sobre acidentes, doenças e
condições não seguras no local de trabalho, incluindo riscos de
acidentes.

Wayne Fueling Systems
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Trabalhar com
calma e respeito
pleno
Local de trabalho não violento e livre de drogas
Todas as instalações da Wayne devem estar livres de violência, armas,
drogas ilegais e questões semelhantes que possam prejudicar a segurança,
produtividade, atitude, confiabilidade e discernimento no trabalho. Levando
em conta o nosso compromisso com um local de trabalho livre de drogas e
álcool, tomaremos todas as medidas legalmente apropriadas para garantir
a conformidade, o que poderá incluir testes e exigir para que seja divulgado
nos casos de condenações penais pertinentes.

Trabalhe com calma e respeito com os colegas de trabalho
para resolver quaisquer conflitos – nunca recorra ao assédio
moral, ameaças ou intimidação e nunca cause danos à outra
pessoa ou à sua integridade.
A menos que expressamente autorizado por lei, pela política da
Wayne ou pela liderança sênior, nunca traga armas de qualquer
tipo para a propriedade da Wayne ou para qualquer outro local
onde a Wayne realize os seus negócios.
Não esteja em posse, não distribua ou não esteja sob a
influência de drogas ilegais durante o trabalho, na operação
de equipamentos ou veículos da Wayne ou na participação
em qualquer forma de negócios realizados pela Wayne.
Com exceção do consumo legal, moderado e prudente de
álcool durante eventos de negócios legítimos, não consuma
ou esteja sob a influência de álcool durante o trabalho ou na
participação em qualquer forma de negócios realizados pela
Wayne.
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Comunicação com integridade
O que falamos reflete quem nós somos e os princípios que defendemos.
Portanto, devemos sempre tomar cuidado para nos comunicarmos de uma
forma que demonstre nossos valores, promova nosso objetivo e mantenha
e melhore nossa reputação e a marca Wayne. Esta política aplica-se às
comunicações internas, bem como às externas, e inclui e-mails e mensagens
instantâneas, postagens de blog e mensagens em redes sociais.
Seja objetivo e profissional em todas as comunicações e considere se
você se sentiria bem ao ver a sua declaração em uma manchete na
primeira página de um jornal de grande circulação.
Evite a linguagem ofensiva, polêmica e agressiva, bem como
qualquer coisa que constrangeria ou depreciaria a Wayne, seus
funcionários ou qualquer parceiro com quem fazemos negócios.
Seja honesto e forneça informações precisas; não exagere,
generalize ou especule sobre assuntos de relevância jurídica nem
faça declarações que poderiam ser utilizadas fora de contexto.
Lembre-se que os comentários e posts em redes sociais não são
anônimos e podem afetar a reputação da Wayne.
A menos que expressamente autorizado a falar em nome da Wayne,
você deve deixar claro que as suas declarações constituem apenas
a sua opinião e não refletem os pontos de vista da Wayne ou
representam o posicionamento da empresa.
Nunca divulgue informações confidenciais da Wayne ou de
terceiros e sempre preserve a natureza das comunicações internas,
especificamente daquelas que possam conter informações
confidenciais ou privilegiadas.

Respeito pela confidencialidade e privacidade dos
funcionários
A Wayne respeita a privacidade de seus funcionários e não tem interesse
nas atividades de um funcionário realizadas fora do local de trabalho,
exceto na medida em que tais atividades poderiam afetar a reputação ou
os negócios realizados pela Wayne. A Wayne utiliza informações pessoais
apenas conforme necessário para cumprir a lei e para realizar operações
normais de seus negócios.
Se o seu trabalho permite ou exige que você tenha acesso a
quaisquer informações pessoais de outros funcionários (como
endereços residenciais, informações sobre benefícios e números da
Previdência Social), você é responsável por ajudar a protegê-las.
Proteja todas as informações pessoais e utilize-as apenas para
fins comerciais legítimos. Não compartilhe-as com alguém que
não tenha um motivo relacionado ao trabalho ou exigido por lei
para ter acesso à elas.
Cumpra as obrigações de confidencialidade que você possa
ter perante terceiros, como ex-empregadores, e não solicite ou
incentive à outros a se envolverem no compartilhamento não
autorizado de informações confidenciais.
Wayne Fueling Systems
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COMPROMISSOS COM NOSSOS FORNECEDORES,
PARCEIROS DE NEGÓCIOS E COMUNIDADES
A Wayne é dedicada à cidadania corporativa ética e responsável. Nós
nos preocupamos em selecionar fornecedores e parceiros de negócios
que compartilhem nossos valores e princípios e o nosso compromisso de
realizar conquistas com integridade. Procuramos construir relações de
confiança que inspiram nossas equipes e nossos parceiros de negócios a
fazer as escolhas certas, não só para os nossos negócios, mas também
para o benefício das comunidades onde vivemos e atuamos.

Antissuborno e anticorrupção
A corrupção interfere na estabilidade dos mercados e prejudica as empresas,
bem como as comunidades onde elas fazem negócios. Nós não toleramos
qualquer forma de suborno ou corrupção, independentemente do país,
expectativa ou contexto comercial. Cumprimos as leis e os regulamentos
antissuborno e anticorrupção e apoiamos os esforços para eliminar atos de
suborno e corrupção no mundo todo. Também trabalhamos para garantir
que nossos parceiros de negócios compartilhem nosso compromisso e
compreendam que estas políticas se aplicam à eles e à todos os terceiros
que trabalham com e em nome da Wayne em âmbito mundial.
Nunca ofereça, forneça ou aceite subornos, propinas ou quaisquer
outros pagamentos ilegais, incluindo pagamentos de facilitação. Esta
proibição abrange qualquer item de valor que possa ser considerado
um pagamento feito com a finalidade de obter ou manter negócios
para a Wayne ou para outros, ou de outro modo possam obter uma
vantagem ilegal.
Sempre cumpra todas as leis antissuborno e anticorrupção dos
países onde fazemos negócios, incluindo a Foreign Corrupt Practices
Act (Lei Referente a Práticas de Corrupção no Exterior), UK Bribery
Act (Lei Antissuborno do Reino Unido) de 2010 e a Lei Anticorrupção
no Brasil – Lei 12.846/2013.
Evite até mesmo a suspeita de ilegalidade em todas as relações e
interações comerciais da Wayne, incluindo aquelas com funcionários e
órgãos públicos, funcionários de empresas estatais ou controladas pelo
governo e funcionários públicos de organizações internacionais e partidos
políticos.
Mantenha livros e registros com informações precisas – descreva
todos os pagamentos de forma honesta e ajude a garantir que
os fundos da empresa sejam utilizados apenas para fins lícitos e
apropriados. Obtenha informações sobre os seus fornecedores
e parceiros de negócios com antecedência, seguindo todos os
procedimentos devidos de análise de terceiros.
15
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Prevenção contra lavagem de dinheiro
Cumprimos todas as leis destinadas a dissuadir organizações criminosas e a
proteger a segurança nacional dos países onde fazemos negócios, incluindo leis e
regulamentos que proíbem a lavagem de dinheiro. “Lavagem de dinheiro” referese a qualquer atividade na qual os fundos gerados de uma organização criminosa
são transferidos por meio de empresas legítimas, com a finalidade de dissimular
sua origem. O termo também abrange a utilização de fundos legítimos para
apoiar o terrorismo ou atividades criminosas. Nunca devemos intencionalmente
facilitar qualquer uma dessas atividades ou qualquer outra forma de esquema
de sonegação fiscal ou crimes relacionados a transações monetárias, e todos
nós devemos tomar medidas para impedir a utilização desse tipo de prática nos
negócios da Wayne.
Fique atento e use o bom senso ao lidar com os clientes,
fornecedores e parceiros de negócios. Obtenha informações
sobre quem eles são, que tipo de negócios eles fazem e qual a
origem de seus fundos.
Comunique imediatamente quaisquer atividades ou operações
incomuns ou suspeitas. Elas podem incluir: solicitações para
efetuar ou receber pagamentos em dinheiro, o uso de terceiros
não relacionados, moedas estrangeiras, várias contas bancárias
ou “paraísos fiscais” internacionais para efetuar ou receber
pagamentos, bem como quaisquer tentativas de evasão dos
requisitos normais de escrituração de relatórios.

A Wayne
promove e
fornece um
ambiente
de trabalho
seguro
Wayne Fueling Systems
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Doação e aceitação de presentes, entretenimento
e cortesias de negócios
A doação de presentes e a oferta de entretenimento e cortesias de negócios
podem ser maneiras apropriadas para mostrar admiração, melhorar a
comunicação e promover o interesse junto aos clientes, fornecedores e
parceiros de negócios. Em alguns casos, as cortesias de negócios (como
despesas de viagem) podem até ser exigidas como parte de um contrato.
No entanto, tais práticas podem criar a noção de parcialidade ou influência
indevida. Portanto, promulgamos rigorosas políticas e procedimentos que
não só nos ajudam a garantir a conformidade com este complexo quadro
jurídico, mas que também nos ajudam a evitar até mesmo a suspeita de
ilegalidade em nossas relações com terceiros. Consulte nossa Política
de Cortesias de Negócios para obter mais detalhes. Em caso de conflito
entre a política da Wayne e a política de um cliente, parceiro de negócios,
fornecedor ou órgão governamental, agiremos de acordo com os requisitos
mais restritivos.
Sempre cumpra a lei, o Código e as políticas da Wayne, bem como
as políticas da organização do destinatário e use o bom senso para
ajudar a garantir que nenhum presente, oferta de entretenimento ou
outro benefício possa ser utilizado ou interpretado de uma forma que
prejudique a integridade das nossas relações comerciais.
Não ofereça nem aceite presentes ou ofertas de entretenimento em
troca de qualquer produto, serviço, desconto, informações, negócio ou
oportunidade, ou com a intenção de obter um favor ou de influenciar
uma decisão.
Nunca ofereça ou aceite qualquer coisa de valor que possa ser ilegal
ou imoral, ou que poderia ter um impacto negativo sobre a reputação
da Wayne; além disso, nunca ofereça ou aceite quantias em dinheiro ou
equivalentes a quantias em dinheiro, ações ou outros valores mobiliários.
Obtenha a aprovação do Departamento Jurídico antes de concordar
em pagar quaisquer despesas de viagem ou de estadia de um
funcionário público, empresa estatal ou controlada pelo governo, ou
órgão governamental ou autoridades regulatórias.
Recuse educadamente todos os presentes (exceto determinados
presentes ocasionais de valor nominal, como itens promocionais
e comemorativos que possam ser aceitáveis no âmbito da
política da Wayne). Caso a recusa de tais presentes seja difícil ou
constrangedora, entre em contato com o seu gerente ou com o
Departamento Jurídico para obter orientações o quanto antes.
Sempre informe as despesas relacionadas a presentes e ofertas de
entretenimento imediatamente e de forma precisa, independentemente
se o destinatário for uma entidade comercial ou governamental. Além
disso, se você acredita que o presente ou a oferta de entretenimento
possa infringir à lei aplicável ou as políticas da Wayne ou do
destinatário, ou em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
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Atividades e contribuições políticas
Os membros da equipe da Wayne são incentivados a serem cidadãos
responsáveis que participam de atividades cívicas e políticas, contanto que
tais atividades sejam lícitas e apropriadas e sejam realizadas fora do horário
de trabalho dos funcionários e à sua própria custa.
Não utilize os fundos, instalações, equipamentos, marcas registradas
ou outros ativos da Wayne para promover seus interesses ou
atividades políticas pessoais.
Tome cuidado para não dar a impressão de que a Wayne apoia ou
endossa qualquer candidato, campanha ou questão política ou cívica
com a qual você esteja pessoalmente envolvido.
Não faça comentários com funcionários públicos sobre questões
referentes à política da empresa ou da indústria.

Concorrência leal
Nossa missão é realizar conquistas em um mercado justo e competitivo, com
base no mérito de nossos produtos, serviços e funcionários e fornecendo aos
clientes produtos e serviços de alta qualidade a preços razoáveis. Cumprimos
as leis destinadas a preservar a concorrência livre e aberta e competimos de
forma justa e rigorosa em todos os aspectos de nossos negócios, desde as
nossas relações com os concorrentes, distribuidores, clientes, fornecedores,
funcionários e parceiros de negócios até o desenvolvimento de nossos negócios
e atividades de fusões e aquisições.
Nunca assine qualquer forma de acordo ou entendimento com um
concorrente para combinar preços, manipular licitações, alocar
clientes ou restringir o fornecimento de produtos ou serviços.
Fique especialmente atento às interações com os concorrentes
em eventos da indústria, feiras, reuniões para normalização ou
regulamentação e em atividades semelhantes a da Wayne.
Nunca discuta com os concorrentes sobre itens como preços,
clientes, fornecedores, termos de venda ou compra, territórios,
licitações, roteiros de produtos ou tecnologia, ofertas de serviços,
receitas, custos, margens, participação de mercado, salários,
práticas de contratação, métodos de distribuição ou outras relações
comerciais.
Siga as orientações do Departamento Jurídico ao avaliar qualquer
perspectiva de fusão ou aquisição e não dê início ao exercício
de controle ou à integração de uma empresa específica, até
que um acordo final seja assinado e que todas as aprovações
governamentais necessárias sejam obtidas.
Colete informações sobre os concorrentes apenas a partir de fontes
públicas e do feedback de clientes autorizados. Não coletamos
nem utilizamos informações confidenciais de um concorrente
– principalmente se você souber ou suspeitar que elas foram
obtidas de forma ilegal ou que estejam sujeitas a obrigações de
confidencialidade. Evite fazer comentários críticos ou depreciativos
sem um motivo razoável sobre um concorrente ou seus produtos ou
serviços.
Wayne Fueling Systems
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Cumprimento das leis de comércio internacional
A Wayne mantém operações no mundo todo e cumpre todos os regulamentos
de comércio dos EUA e da UE, bem como todas as leis e regulamentos
aplicáveis que sejam específicos a cada país em relação à importação
e exportação dos nossos produtos, serviços, software e tecnologia. Nós
não exportamos produtos ou serviços para países sujeitos a embargo e
não fazemos negócios, direta ou indiretamente, com qualquer pessoa ou
entidade identificada pelos EUA ou pela UE como uma “parte restrita” ou
que esteja de outro modo sujeita a sanções governamentais aplicáveis.
Nunca faça negócios com qualquer pessoa ou entidade localizada
em um país embargado ou sujeita a sanções comerciais aplicáveis,
ou nos casos em que o usuário final pretendido dos produtos ou
serviços esteja localizado em um país sob embargo ou sujeito a tais
sanções.
Certifique-se de que todos os produtos destinados à importação ou
exportação, incluindo equipamentos, software e tecnologia, sejam
devidamente classificados e rotulados com antecedência, e que
todas as licenças, aprovações e documentação associadas sejam
precisas, completas e atualizadas.
Consulte o seu líder local de conformidade com o comércio ou o
Departamento Jurídico antes de assumir qualquer compromisso com
a exportação de produtos, serviços, software ou tecnologia, ou em
caso de dúvidas sobre nossas obrigações a este respeito.

Respeito pelo meio ambiente
Nas instalações da Wayne, trabalhamos com o intuito de conservar os recursos,
minimizar os impactos nocivos sobre o meio ambiente e ajudar a prevenir a
poluição. Cumprimos todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis e
somos ecologicamente responsáveis no projeto e na prestação de nossos
serviços e produtos, em nossas operações diárias e de fabricação e em nossa
seleção de fornecedores e parceiros de negócios que compartilham nossos
compromissos.
Comprometa-se em conhecer, compreender e cumprir todas as leis e
regulamentos ambientais que afetam a sua função, local de trabalho,
comunidade e a Wayne.
Adote a reciclagem sempre que estiver disponível e tome medidas
para reduzir o consumo de água, energia, papel, plástico e outros
recursos e materiais de consumo, tanto em nossas operações de
fabricação quanto em nossas atividades de trabalho individuais.
Descarte de forma adequada todos os produtos e componentes
eletrônicos – incluindo equipamentos internos, bem como peças e
componentes devolvidos ou descartados – em conformidade com as
leis e políticas da Wayne aplicáveis.
Esforce-se em direção à melhoria contínua de práticas sustentáveis e
da redução do nosso impacto sobre o meio ambiente.
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Atividades e contribuições filantrópicas
A Wayne tem o compromisso de servir as comunidades onde atua, por meio
de doações filantrópicas e eventos voluntários patrocinados pela empresa.
Também apoiamos a participação de nossos funcionários em atividades
filantrópicas com organizações qualificadas de sua própria escolha, contanto
que tais atividades não entrem em conflito com os interesses da Wayne, não
tenham um impacto negativo sobre a reputação da empresa nem violem as
leis aplicáveis. Para obter orientações adicionais, consulte as disposições
do Código intituladas “Como evitar conflitos de interesse” e “Como usar a
tecnologia da informação e outros recursos”.
Incentivamos nossos funcionários a participar de atividades
filantrópicas e voluntárias que ofereçam suporte aos programas de
envolvimento com a comunidade patrocinados pela Wayne.
Periodicamente, você poderá utilizar os equipamentos e recursos da
Wayne para atividades filantrópicas pessoais.
Todos os outros esforços voluntários e atividades filantrópicas devem
ser realizados fora do seu horário de trabalho e com o uso de seus
próprios recursos.

Compromisso com os direitos humanos
Realizamos nossos negócios de forma a respeitar os direitos humanos e a
dignidade de todas as pessoas e procuramos trabalhar com fornecedores
e parceiros de negócios que compartilham esse compromisso. Cada um de
nós pode ter um importante papel na eliminação de violações dos direitos
humanos, como trabalho infantil, trabalho forçado e tráfico de seres humanos,
e na melhoria das condições de trabalho nas comunidades onde atuamos.
Selecione fornecedores e parceiros de negócios que sejam
dedicados à saúde e à segurança dos seus trabalhadores e ao
cumprimento das leis que regulamentam os salários, horas e
condições de trabalho.
Fique atento e comunique imediatamente qualquer suspeita de
utilização de trabalho forçado ou escravo ou outras violações
dos direitos humanos, sejam em nossas operações ou nas de um
fornecedor ou parceiro de negócios da Wayne.

Wayne Fueling Systems

20

COMPROMISSOS COM NOSSAS PARTES INTERESSADAS

Precisão de escrituração e relatórios
A integridade de nossos registros comerciais e processos de apresentação
de relatórios é essencial para uma boa tomada de decisão e fundamental
para o nosso sucesso. Os proprietários, clientes, parceiros de negócios
e outras partes interessadas da Wayne dependem de nós para manter
registros precisos e completos de nossas transações financeiras e não
financeiras e para divulgar resultados – tanto interna quanto externamente
– em conformidade com todos os princípios de contabilidade e requisitos
legais aplicáveis.
Certifique-se de que todas as despesas, transações e saldos sejam
lançados, classificados e resumidos em tempo hábil e de forma
precisa, em conformidade com as práticas e políticas de contabilidade
da Wayne.
Seja sempre sincero, cuidadoso e transparente ao elaborar previsões
de negócios e divulgar dados de vendas e de outros resultados
financeiros.
Prepare e lide com a documentação da empresa de acordo com todas
as leis e requisitos aplicáveis e siga as políticas da Wayne referentes
à criação, retenção, armazenamento e destruição de registros da
empresa.
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Como reconhecer e evitar conflitos de interesse
Nossas decisões e ações sempre devem ser tomadas visando o melhor
interesse da Wayne. Conflitos de interesse surgem quando nossos interesses ou
atividades pessoais comprometem nosso discernimento ou nossa capacidade
de tomar decisões objetivas a favor da empresa. Eles podem resultar do trabalho
com membros familiares ou com outras pessoas com quem temos relações
pessoais próximas – sejam como fornecedores, clientes, parceiros de negócios
ou funcionários públicos, ou como colegas de trabalho em que um funcionário
tem a capacidade de influenciar as decisões sobre o salário, avaliação ou
promoção de outro. Eles também podem ocorrer em relação a associações
de conselhos externos, investimentos financeiros, afiliações e empregos, bem
como com qualquer outro relacionamento ou atividade que poderia colocar em
risco a lealdade.
Fique atento para reconhecer e evitar conflitos de interesse, bem como
qualquer atividade ou relacionamento que poderia criar até mesmo a
suspeita de um conflito.
Não realize qualquer ação na Wayne para o seu próprio benefício
pessoal ou financeiro ou para o benefício de um membro familiar ou
de qualquer outra pessoa com quem você tenha uma relação pessoal,
comercial ou financeira significativa.
Sempre divulgue para o seu gerente, representante de Recursos
Humanos ou Departamento Jurídico quaisquer e todas as relações,
associações, sindicato, empregos, afiliações e atividades que
poderiam apresentar um conflito real ou potencial com a sua função na
Wayne.

Tome cuidado
para evitar
conflitos
de interesse
Wayne Fueling Systems
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Faça
a coisa
certa
Prevenção contra o uso indevido
de informações privilegiadas
“Informações não públicas significativas” referem-se a informações sobre a
Wayne ou sobre qualquer empresa que um acionista razoável consideraria
importante na tomada de uma decisão de investimento, e podem incluir
informações sobre resultados financeiros, fusões e aquisições, relações ou
celebração de contratos com novos fornecedores ou clientes, mudanças na
diretoria executiva sênior e lançamentos de novos produtos. O uso indevido
de informações privilegiadas e a divulgação de informações confidenciais
referem-se ao uso ou compartilhamento de tais informações para obter
lucros ou evitar perdas, e tais atividades são estritamente proibidas.
Não utilize ou divulgue informações não públicas significativas
antes de seu comunicado público oficial.
Nunca compre ou venda qualquer ação ou faça qualquer
investimento – direta ou indiretamente – se você tiver informações
privilegiadas.
Nunca forneça aconselhamento sobre ações ou compartilhe
informações confidenciais com qualquer outra pessoa – mesmo
se você acredita que não exista qualquer intenção de que essas
informações sejam indevidamente utilizadas.
Sempre cumpra suas obrigações de confidencialidade com
relação às informações sobre a Wayne e cumpra as obrigações
de confidencialidade da Wayne com relação aos nossos clientes,
fornecedores e parceiros de negócios.
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Proteção dos ativos da Wayne
Todos nós somos responsáveis pela proteção dos ativos da Wayne. Os ativos
da empresa incluem itens como imóveis, instalações, equipamentos, sistemas,
fontes, informações, contratos, dados, fundos e todas as outras propriedades
da empresa, incluindo propriedade intelectual, seja ela desenvolvida, licenciada
ou adquirida pela Wayne. Também podem incluir informações sobre ou
pertencentes a clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas
que foram divulgadas à Wayne nos termos de obrigações de confidencialidade;
além disso, também abrangem uma série de informações que incluem itens
como dados financeiros, planos estratégicos de negócios, ofertas de produtos e
soluções, possíveis fusões e aquisições, oportunidades corporativas, processos
judiciais, conhecimento técnico e projeto de produto e informações pessoais de
clientes e membros da equipe.
Sempre seja consciencioso e tome medidas adequadas para garantir
que os ativos da empresa sejam tratados com zelo e não sejam
danificados, utilizados de forma indevida, roubados ou perdidos.
Tome as devidas precauções de segurança, tanto físicas quanto
eletrônicas, para a proteção das informações da Wayne. Utilize locais
de armazenamento, dispositivos e criptografia seguros e mantenha a
segurança das IDs e senhas de usuário.
Proteja nossa propriedade intelectual e respeite os direitos de
propriedade intelectual de terceiros.
Fique atento contra ataques cibernéticos e fraudes como phishing e
comunique imediatamente quaisquer incidentes, incluindo perdas reais
ou potenciais de dados ou outros ativos.
Limite o uso pessoal dos equipamentos de informática, telefones,
e-mail, serviço de Internet e outros ativos da Wayne. Nunca utilize
os ativos da Wayne para ganho pessoal. Se você desenvolver
qualquer propriedade intelectual durante o seu trabalho ou vínculo
empregatício com a Wayne, você deve divulgá-la à Wayne para que
seja tomada uma decisão em relação à propriedade.
Não trabalhe com informações confidenciais em um ambiente não
seguro ou não permita que tais informações sejam acessíveis ou
estejam disponíveis para outras pessoas.
Nunca divulgue, duplique ou compartilhe informações confidenciais,
a menos que expressamente autorizado a fazê-lo. Verifique se
o destinatário tem uma necessidade comercial legítima pelas
informações e se está sujeito a um acordo de confidencialidade ou
a uma obrigação de confidencialidade semelhante. Compartilhe
apenas as informações necessárias.
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Prevenção contra fraude e roubo
A proteção de nossos negócios inclui ajudar a prevenir o roubo e a fraude. A
definição de roubo pode variar bastante: desde a tomada de posse de dinheiro
ou da propriedade alheia sem permissão até a falsificação, apropriação
indébita e fraude. A fraude pode ocorrer na forma de palavras ou de conduta,
ou no encobrimento ou omissão de informações importantes. Qualquer
funcionário ou representante que participe ou auxilie outros a cometer roubo
ou fraude estará sujeito à ação disciplinar, incluindo até mesmo o término do
seu vínculo empregatício com a Wayne.
Ajude a proteger os ativos e a reputação da Wayne, mantendo-se
alerta para qualquer tipo de roubo ou atividade fraudulenta contra
a Wayne, seus funcionários, representantes, clientes, parceiros de
negócios ou outras partes interessadas.
Sempre comunique quaisquer atividades suspeitas imediatamente.

Cumpra os requisitos e compromissos contratuais
Celebramos relações contratuais com clientes, fornecedores, parceiros de
negócios e outras partes interessadas, de forma objetiva e no melhor interesse
da Wayne. A fim de promover a eficiência, garantir o cumprimento dos requisitos
legais, de contabilidade e de divulgação de informações financeiras e proteger
os ativos da Wayne contra fraude, desperdício e abuso, estabelecemos políticas,
procedimentos e padrões para nossas relações contratuais e concedemos
autoridade a determinados membros da equipe da Wayne para celebrar
e assinar contratos em nome da Wayne – dependendo da natureza, partes,
escopo e valor financeiro do contrato envolvido.
Compreenda e siga as políticas de contratação da Wayne e atue
apenas de acordo com a autoridade delegada à você no âmbito
dessas políticas e concessões de autoridade relacionadas.
Certifique-se de obter todas as aprovações necessárias dos
departamentos de Finanças, Contabilidade, Fornecimento, Gestão de
Contratos e Jurídico antes de celebrar um acordo para ou em nome
da Wayne.
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Aprender,
Entender
e seguir o
Código
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TRABALHANDO DE ACORDO COM O ESTILO WAYNE
Mensagem do nosso Diretor de Conformidade:
Obrigado por ler nosso Código de Conduta e Ética Empresarial, O Estilo Wayne.
Esperamos que ele possa ser útil para orientar seu comportamento e tomada
de decisão durante suas atividades diárias na Wayne e esperamos que você o
consulte com frequência. Ele não pretende ser um documento para uma única
leitura. O Código deve ser o seu guia para realizar conquistas com integridade,
todos os dias.

Expectativas:
Aprenda, compreenda e siga o Código, bem como todas as leis,
regulamentos, políticas e padrões que se aplicam à sua função na
Wayne.
Sempre atue de forma segura, ética e consistente com essas leis
e políticas e sempre se esforce para incorporar nossos valores e
princípios.
Manifeste-se. Se você suspeitar que alguém – um funcionário,
gerente, fornecedor, parceiro de negócios ou cliente – está agindo
de forma ilegal ou antiética, ajude-nos a manter nossos valores
e cultura, informando-nos sobre o problema imediatamente.
Comunique qualquer pergunta ou preocupação assim que
observar um problema e coopere plenamente, fornecendo
respostas ou auxiliando com uma investigação ou auditoria.
Seja um exemplo positivo para os seus colegas e membros da
equipe e para nossos fornecedores, clientes e parceiros de
negócios; selecione com cuidado nossos parceiros de negócios
e seja consistente ao impor nossos requisitos e responsabilizar
pessoas por suas condutas.
Nunca comprometa a integridade. Use o bom senso e faça boas
escolhas. Se você não tiver certeza da escolha certa, peça ajuda.
Comprometa-se em fazer negócios com integridade, reconhecendo
que leu, compreendeu e concordou em seguir o Código. Renove este
compromisso anualmente.
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Vale ressaltar que o Código não é um contrato de trabalho e que a Wayne
poderá revisar algumas ou todas as disposições do Código, bem como as
políticas e padrões relacionados, a qualquer momento. A versão encontrada
no site da intranet da Wayne sempre refletirá as últimas revisões e
atualizações ao Código, bem como aos links para políticas e procedimentos
pertinentes, perguntas frequentes e recursos adicionais. Esperamos que
você sempre atue com integridade e altos padrões éticos ao representar a
Wayne em qualquer capacidade.
Gostaríamos de saber a sua opinião. Fique à vontade para nos enviar sua
opinião sobre qualquer aspecto do Código ou de qualquer uma de nossas
políticas e procedimentos relacionados à ética e à conformidade. Envie seus
comentários para integrity@wayne.com

Tracy Holland
Wayne General Counsel

Perguntas ou preocupações?
Entre em contato com o seu gerente direto, seu representante de Recursos
Humanos, sua ouvidoria local ou o Departamento Jurídico da Wayne.
Email: integrity@wayne.com

Para obter mais informações, acesse o site da Wayne referente à
integridade em www.wayne.com/integrity
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Nós
prometemos
apenas o que
nós podemos
entregar

Austin, Texas

Malmo, Sweden

Rio de Janeiro, Brazil

Shanghai, China

