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Honestidade Integridade

Negócios justos
Boa Ética é Bom Negóci

Nossos Valores
•

Trabalhamos todos os dias para fazer nossos clientes e consumidores
SORRIREM

•

Valorizamos a melhoria contínua de nosso pessoal, nossos produtos e nossos
negócios.

•

Apreciamos o espírito “Eu consigo”: Tentar e falhar é aceito, nem tentar não é
aceitável.

•

Ousamos ser diferentes: Novas idéias, inovação e diferenciação.

•

Valorizamos o trabalho em equipe e as idéias compartilhadas.

•

Ganhamos mercado a mercado e criamos vantagens ao alavancar nossa escala
global

•

Acreditamos que a honestidade, integridade e acordos justos são parte
integrante de nosso sucesso – boa ética é bom negócio.

•

Nós “bebemos o vinho local”: Somos multiculturais e cuidamos das nossas
pessoas, nossas famílias e nossa comunidade local.

•

Nos orgulhamos por ser um negócio familiar.
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Como fazemos Negócios
O Código de Conduta (o Código) da McCain ilustra como nossos Valores Centrais e nosso
compromisso com a conduta legal e ética em todos os nossos assuntos guia nossa tomada de
decisão. Ele fornece os exemplos de situações que podemos encontrar em nossa vida cotidiana, e
explica os padrões de comportamento esperados pela McCain de todos os funcionários da McCain
Foods Limited, bem como suas subsidiárias diretas e indiretas.
Não importa onde trabalhamos, a honestidade, integridade e lealdade são a base para uma
reputação comercial sólida.

Bons Negócios

Boa Ética

Honestidade Integridade

Negócios justos
Honestidade, integridade e
negócios justos significam fazer
o que é certo.

O que se espera de você
Para preservar a reputação da McCain Foods, todos temos a obrigação de viver conforme os
Valores Centrais da McCain e obedecer os princípios do Código todo dia. Também temos o dever
de auxiliar outros funcionários no entendimento e conformidade com o Código, e informar possíveis
violações assim que ocorrerem ou estivermos familiarizados com estas.

A conformidade com o Código é considerado na contratação de cada colega na McCain
Foods.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios
Nossas ações diárias não são regidas somente pelo Código mas também pela lei, política
regulamentar e integridade pessoal. Em cada interação e decisão tomadas no decorrer do dia,
sempre devemos nos perguntar se uma ação a ser tomada obedece o Código, é legal, ética e
se refletirá bem em nós mesmos e na Empresa. Estando inseguro de qualquer ação, procure
orientação neste Código e seus recursos ou faça-se esta pergunta: Gostaria de ler, ou que outros
lessem sobre minhas ações no jornal?
Na McCain Foods implementamos o Código de acordo com a legislação local, que pode afetar
nossas decisões e ações de forma diferente de região para região. Como funcionários, estamos
obrigados a::
•

Cumprir com toda a legislação aplicável e as políticas e procedimentos da Empresa

•

Usar o bom julgamento e evitar até a aparência de comportamento inadequado

•

Promover um ambiente de trabalho baseado na confiança e respeito entre si, nossos
fornecedores, clientes, concorrentes e as comunidades onde operamos.

•

Conduzirmos-nos com honestidade, integridade e negócios justos

•

Evitar todos os conflitos de interesse

•

Garantir uma comunicação aberta

•

Manter um local de trabalho seguro e
protegido

•

Proteger o meio ambiente

•

Informar imediatamente as violações do
Código.

Gerência da McCain: Promover a Cultura
da Honestidade, Integridade e Negócios
Justos

Criando um Ambiente Aberto:
Respondendo a Perguntas e
Preocupações
Em todo o Código, as opções dos funcionários
para informar ou levantar questões ou
preocupações relativas ao Código são as de
abordar seus supervisores, Recursos Humanos
local e equipe Jurídica ou diretores Financeiros.
Como gerente, caso um funcionário da McCain
se dirija a você com um assunto do Código,
é sua respons abilidade ouvir e avaliar a
preocupação. Se considerar que a preocupação
requer investigação, contate sua equipe de
Recursos Humanos ou Jurídica. Certifique
-se de manter confidencial toda a informação
relacionada à preocupação, compartilhando
somente o necessário com aqueles envolvidos na
investigação.

A Liderança traz responsabilidades. Como
Gerentes, espera-se que demonstrem
adequadamente o comportamento, sustentem
o Código e promovam uma cultura baseada
em nossos valores. Especificamente, garantam
que as pessoas supervisionadas entendam suas
responsabilidades de acordo como Código,
criem um ambiente onde os funcionários
confortavelmente vão até você para discutir as
violações em potencial do Código ou legislação, e
nunca peça ou oriente um funcionário para agir em violação ao Código.
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Como fazemos Negócios
O Certificado de Reconhecimento do Código de Conduta.
Novos Funcionários:
Como condição do contrato de trabalho, solicita-se a todos os novos funcionários assinem o
Certificado de Reconhecimento, que declara:
Recebi e li o Código de Conduta da McCain Foods e entendo ter a obrigação de cumpri-lo.
Se existir qualquer seção do Código que você não entendeu, peça esclarecimentos a seu gerente ou
a equipe de Recursos Humanos local. O Centro de Aprendizagem McCain oferece uma versão online do Código gratuito e fácil de seguir. Certifique-se que você entendeu o Código antes de assinar
este Certificado de Reconhecimento.

Nova Certificação do Funcion:
Solicita-se a todos os funcionários atuais assinem o Certificado de Reconhecimento sempre que
o Código é novamente distribuído. Além disso, pode-se solicitar aos funcionários em cargos
específicos que complet em e assinem um certificado anual confirmando o cumprimento do Código.
Os indivíduos que não completarem os certificados podem estar sujeitos a ação disciplinar.

O Código e a Legislação
Nossas ações são diariamente examinadas pelos clientes, fornecedores, colegas de trabalho e
acionistas que desejam e esperam estar associados com uma empresa ética e cumpridora da
legislação. Sem exceção, McCain Foods está empenhada em observar estritamente toda a legislação
aplicável aqui e suas operações. Falha no cumprimento pode sujeitar a Empresa e a pessoa ou
pessoas envolvidas em penalidades civis e criminais substanciais.

Conformidade com a legislação é o padrão mínimo de conduta requerido em todos os
assuntos da Empresa.
Como a McCain Foods está constituída no Canadá, nossos funcionários em todo o mundo estão
frequentemente sujeitos às leis canadenses. Outros países também podem aplicar suas leis fora de
suas fronteiras às operações e pessoal da Empresa. Se houver incerteza sobre a legislação aplicável,
consulte sua equipe Jurídica local antes de prosseguir.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios
Surgindo Preocupações
Se observar um comportamento que possa representar uma violação de nosso Código, levante
a questão imediatamente. Todos temos a obrigação de responsabilizar nossos colegas quanto aos
padrões do Código.

Recursos
Se você precisar tomar uma decisão legal ou ética informada, mas não puder encontrar as respostas
no Código, contate seu supervisor, Recursos Humanos local, equipes Jurídica ou Financeira e
peça apoio. Como recursos adicionais, os líderes globais da McCain estão disponíveis para todos
os funcionários para auxílio e informação com respeito ao Código e a interpretação de políticas,
legislação e regulamentos. Todas as comunicações com esses líderes de equipes será tratado com
discrição. Uma relação de contato está localizada no verso deste livreto.

Conexão com o Código
Se sentir que não é uma opção informar uma possível violação a sua equipe de gerência local ou
os líderes globais da Empresa, você é incentivado a chamar a Conexão do Código. A Conexão do
Código, disponível 24 horas por dia com serviços de tradução, oferece um processo de informação
alternativo onde você pode permanecer anônimo. Por favor, refira-se aos números regionais da
Conexão com o Código no verso deste livreto (Conexão com o Código não está disponível na
Europa Continental devido a legislação dessa região). Note que o objetivo da Conexão com o
Código é informar possíveis violações do Código e não reclamações em geral.

Tenho uma
preocupação
VOCÊ PODE CONTATAR:
Recursos Locais:

Recursos Globais da McCain:

Seu supervisor ou equipe
de Recursos Humanos,
Jurídico ou Financeiro
local

•

Conselho Jurídico Geral

•

Recursos Humanos

•

Auditoria Interna

•

Financeiro

•

Cadeia de Suprimentos (Engenharia, Meio
Ambiente, Segurança, Compras)

•

Comunicações

Conexão com o
Código:
Linha gratuita durante
24 horas

Você encontrará os números de contato para todos esses recursos no verso do livreto do Código.
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Como fazemos Negócios
Confidencialidade & Anonimato
As questões e preocupações relativas ao Código endereçadas às equipes globais ou Conexão com
o Código serão mantidas confidenciais tanto quanto possível. A informação será compartilhada
somente com aquelas pessoas que devem investigar e julgar o assunto.
Os gerentes e investigadores tomarão todos os cuidados para garantir que a identidade daqueles
envolvidos será revelada somente para aquelas pessoas relacionadas com o próprio assunto. Os
gerentes e supervisores são obrigados a manter confidenciais os assuntos relativos ao Código dentro
dos limites do Código.
Se um funcionário o abordar somente discuta os detalhes de sua questão ou investigue com os
indivíduos necessários para fornecer a informação, resposta ou investigar o assunto. Se desejar fazer
um relatório anônimo, você é incentivado a fazê-lo através da Conexão do Código.

Investigações
Qualquer violação potencial do Código será investigada completamente, tanto pelos investigadores
locais, equipes globais ou recursos de terceiros. É responsabilidade e obrigação de cada funcionário
coope rar total, imediata e fielmente com qualquer investigação. Os indivíduos que não cooperarem
podem estar sujeitos a ação disciplinar.

Sem Retaliação
A Empresa depende de todos os seus funcionários para sustentar os princípios do Código. Como
tal, dependemos dos funcionários expressarem as preocupações ou informarem possíveis violações.
A retaliação contra os funcionários que exercerem esse dever é uma violação ao próprio Código.
Se você fizer um relatório ou expressar uma preocupação relacionada ao Códi go, e sentir que foi
tratado injustamente, informe o assunto imediatamente.

Ações Disciplinares
Ao ser determinado que um funcionário violou o Código, a Empresa imporá uma ação adequada
à gravidade da violação, incluindo o término por violações sérias. A decisão pode ser tomada pela
gerência sênior com base na natureza da violação. Se for determinado que o funcionário fez uma
violação, isto será anotado no registro permanente do funcionário.

Entendendo o Código
Não é possível neste Código cobrir todas as situações relativas ao surgimento de assuntos legais
ou éticos. A P&Rs no Código fornece informação adicional e exemplos com a finalidade de
esclarecimento. Não devem ser interpretados como uma explicação completa de políticas, práticas
e procedimentos aplicáveis. Você é responsável pelo entendimento dos padrões da Empresa e fazer
as perguntas se estiver confuso sobre o significado do Código ou confuso sobre como tratar uma
situação.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios:
Como Tratamos os Demais
Tratando Clientes, Fornecedores, Consumidores &
Concorrentes com Respeito
Diversidade & Inclusão
Discriminação & Assédio
Privacidade
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Como fazemos Negócios: Como Tratamos os Demais
Tratar as pessoas ao nosso redor com gentileza e respeito não é somente uma questão de
integridade pessoal, é um bom negócio. Tratar os demais com respeito promove um ambiente de
abertura que permite uma maior satisfação e lealdade dos funcionários e clientes.
Você pode demonstrar respeito com simples; ainda assim poderosas ações:
Encorajar os colegas de trabalho a expressar opiniões e idéias
Ouvir o que os demais tem a dizer antes de expressar seu ponto de vista
Compartilhar a informação regularmente e envolver os demais na tomada de decisão
Usar as idéias das pessoas para mudar ou melhorar o trabalho
Nunca insultar ou menosprezar pessoas ou suas idéias
Promover um local de trabalho diversificado e inclusivo.
Usar crítica construtiva e tentar elogiar mais frequentemente.

P&R
Escutei um de nossos
representantes de vendas dizer
a um cliente em potencial que
o concorrente não possui os
protocolos de segurança alimentar
adequados implementados. Isto é
correto?
Não. Nunca fale em nome do concorrente.
Não é somente antiético fazê-lo, mas
a forma como apresentamos nossos
concorrentes no mercado pode causar
impacto em como somos percebidos
por nossos clientes e consumidores. É
recomendado concentrar sua discussão
com os clientes nos atributos positivos
de nossos produtos e processos, não nos
pontos negativos de nossos concorrentes .
Se for pedido por um cliente para classificar
o produto de um concorrente, você pode
deixar uma imagem mais positiva na mente
do cliente dizendo: “bem, não posso
realmente falar em seu nome, mas posso
dizer que os produtos da McCain são.... “
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Tratando Clientes,
Fornecedores, Consumidores &
Concorrentes com Respeito
Nossos clientes, fornecedores e consumidores
do mundo fora da McCain Foods que nos
permitem crescer, inovar e gerar resultados
comerciais positivos. Tratar essas partes
interessadas externas com respeito, enquanto
cumprimos totalmente com nossas obrigações
legais e éticas é o centro de nossa capacidade
de manter nossa reputação e fortalecer nossa
vantagem competitiva.
Além disso, temos a responsabilidade
de retratar nossos concorrentes justa e
primorosamente e sem preconceito. A forma
como retratamos nossos concorrentes pode
causar impacto em como nossos clientes e
outras partes interessadas percebem nosso
negócio e nossas ações.

Tratar todas as partes interessadas da
McCain Foods com o mais alto nível de
respeito. Isto inclui colegas, fornecedores,
consumidores e concorrentes.

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Como Tratamos os Demais
Diversidade & Inclusão
As pessoas estão no centro do sucesso da McCain
Foods e no coração de nossa estratégia comercial
de Crescimento Conjunto. Nosso sucesso está em
nossa capacidade de entender totalmente e abraçar
o mundo multicultural e multidimensional onde
vivemos e trabalhamos.

Diversidad:

Quando a força de nosso trabalho reflete a
diversidade de nossos clientes, consumidores,
fornecedores e comunidades são intensificados a
nossa vantagem competitiva e reputação.

Diversidad significa aquellos aspectos en
los que diferimos. Algunos ejemplos de
dichos aspectos incluyen, entre otros, la
raza, el género, la edad, la discapacidad,
la religión, la orientación sexual y las
responsabilidades derivadas del cuidado
de niños/personas mayores. La diversidad
también significa aceptar las diferencias de
pensamientos, ideas y expresiones. Tenga
en cuenta que podría haber una mina de
oro latente en el opuesto bien expresado
de la opinión mayoritaria.

Para apoiar este compromisso em um ambiente de
trabalho diversificado e inclusivo, devemos:

Inclusión:

Promover a diversidade e inclusão de nossas
equipes.
Procurar, respeitar, valorizar e alavancar a
diversidade de pensamento e idéias.
Nos mantermos responsável por compartilhar a
responsabilidade de inclusão.
Garantir que essa inclusão é visível nas decisões e
comportamento da gerência

La inclusión alude al sentido de
pertenencia: sentirse respetado y valorado
por ser quien es para que pueda dar lo
mejor en su trabajo.

b

Refere-se às Orientações de Diversidade
Global quanto a orientação adicional.

Obedecer o princípio que todos os nossos relacionamentos são baseados no respeito e
crescimento mútuo

Discriminação & Assédio
É de nossa responsabilidade garantir que a McCain Foods forneça um ambiente seguro, respeitoso
e inclusivo, isento de discriminação e assédio.

Não será tolerado o preconceito, discriminação ou assédio baseados em qualquer
característica que defina o modo como nos diferenciamos.
A discriminação é a exclusão dos demais da participação total, devido a algo que os torna
diferentes.
O assédio cobre a conduta que provavelmente criará um ambiente de trabalho hostil, intimidador
ou ofensivo e pode incluir uma ampla série de atos desde solicitações de natureza sexual a insultos,
brincadeiras ofensivas, difamação racial ou ameaça ao individuo de uma forma depreciativa ou
degradante.
Se você souber de um comportamento que considera tanto discriminatório como de assédio,
consulte suas equipes de Recursos Humanos e Jurídico locais.

b

Refira-se às políticas de Assédio no Local de Trabalho local para orientação adicional.
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Como fazemos Negócios: Como Tratamos os Demais

P&R
Recebo sistematicamente avaliações de desempenho que me classificam como
um executor superior mas apesar disso, continuo sendo desconsiderado para
promoções no meu departamento. Estou começando a me perguntar se estou
sendo tratado de forma discriminatória devido a minha origem étnica . O que
devo fazer?
Primeiro você deve ter uma discussão franca com seu supervisor sobre a razão de ser
desconsiderado para cada função individual. Se, após essas discussões, você continuar a questionar
a lógica dessas decisões, delineie suas preocupações para seu supervisor. Se não estiver satisfeito
com a resposta de seu supervisor, direcione suas preocupações para sua equipe de Recursos
Humanos ou gerência sênior local.
Meu supervisor continua me convidando para sair socialmente apesar de eu
continuar a recusar os convites. Estou começando a me sentir desconfortável.
O que devo fazer?
Comunique claramente que os convites sociais não são bem vindos e que o fazem se sentir
desconfortável. Se continuar a sentir que seu supervisor o está tratando diferente devido a
expressão de sua preocupação, fale com sua equipe de Recursos Humanos ou gerência sênior
local.

Privacidade
Respeitar a privacidade de nossos funcionários,
clientes, consumidores e fornecedores é bom
negócio, e como tal, devemos tratar os dados
pessoas com responsabilidade e em conformidade
com todas as leis de privacidade aplicáveis.
Se você manuseia os dados pessoais de outros,
você deve:
•

Estar ciente e agir de acordo com a legislação
aplicável.

•

Estar ciente e agir de acordo com qualquer
obrigação contratual relevante.

•

Reunir, usar e processar essa informação
somente para fins comerciais legítimos

•

Tome cuidado para impedir a revelação não
autorizada para aqueles que não possuem um
finalidade comercial legitima à informação.

b
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P&R
Trabalho em Recursos Humanos
e o líder de Marketing local pediu
para fornecer uma relação de
nomes, salários e cargos do pessoal
de Marketing (funcionários da
McCain) em outros mercados, com a
finalidade de avaliar as capacidades
e remuneração de sua equipe. É
adequado fornecer esta informação?
A informação sobre salário de funcionários
individuais é confidencial e sujeita às leis de
privacidade em muitas jurisdições. Para fins
de pesquisa, as faixas salariais por descrição
de cargo e região pode ser fornecida. Se
precisar de esclarecimento adicional, consulte
sua equipe Jurídica local.

Refira-se às políticas de Privacidade Local para orientação adicional.

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: No Mercado
Competição Justa
Inteligência Competitiva
Negócios Internacionais
Negócios com Governo
Atividades Políticas & Contribuições
Proteção do meio ambiente
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Como fazemos Negócios: No Mercado
Competição Justa
A finalidade das leis de competição, também conhecidas como anti-trust, monopólio ou leis
comerciais justas é promover uma economia saudável, vigorosa e competitiva no qual os negócios
são livres para vender seus produtos com base na qualidade, serviço e preço.
A competição justa é o princípio das crenças comerciais de McCain Foods e procuramos superar
nossa concorrência em desempenho de forma legal, honesta e ética.
McCain Foods não se comprometerá ou apoiará qualquer atividade que esteja em conflito com a
legislação e regulamentos de concorrência em qualquer região que opere.
Devemos obedecer as leis de concorrência de qualquer país onde a McCain Foods atua
comercialmente. Consequentemente, devemos nos abster de discussões com concorrentes que
poderiam ser percebidos como impedindo a concorrência leal. Procure orientação legal de sua
equipe Jurídica local antes de entrar em qualquer conversa com concorrentes ou participar de
conferência em que estejam presentes os concorrentes.
As leis de concorrência são complexas e muitos dos conceitos estão sujeitos a interpretações
variadas. Embora existam diferenças entre as leis de concorrência em muitos países, em geral, os
mesmos tipos de conduta são proibidos, incluindo os contratos com concorrentes para:
•

Fixar preços, prazos e condições de venda para os produtos e serviços competitivos

•

Dividir ou alocar clientes, licitações, mercados ou territórios para produtos ou serviços

•

competitivos

•

Recusar vender para compradores em particular ou comprar de fornecedores em particular

•

Trocar informação não pública, cujo efeito é reduzir a concorrência.

Os relacionamentos com concorrentes e clientes, se incorporados a contratos escritos ,
entendimentos verbais ou de outra forma, devem refletir o compromisso de práticas comerciais
adequadas e cumprir com a legislação aplicável. As violações à legislação de concorrência é um
assunto sério e pode resultar em penalidades significativas, restrições comerciais severas e danos à
reputação. Dependendo da jurisdição, isto pode incluir multas para a empresa e funcionários, prisão
e danos civis.

b
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Refere-se às Políticas de Concorrência a seguir para orientação adicional.
•

Políticas de Concorrência – Canadá, Day & Ross

•

Políticas de Concorrência – EUA

•

Políticas de Concorrência – Reino Unido & Europa

•

Políticas de Concorrência – Austrália

•

Políticas de Concorrência – Nova Zelândia

•

Políticas de Concorrência – Resumo das Regiões

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: No Mercado
Inteligência Competitiva
Reunir informação competitiva para entender o mercado e promover os negócios da Empresa
é encorajado e esperado. Entretanto, tanto quanto valorizamos nossa informação não pública,
também respeitamos a informação não pública de outras empresas. A coleta de informação
competitiva deve ser conduzida de forma legal e ética, incluindo o uso somente de informação
disponível publicamente.
A informação disponível publicamente pode incluir, por exemplo, registros públicos da empresa,
discursos e apresentações públicos feitos pela empresa e disponibilizados pelas páginas da rede
corporativas, relatórios anuais e novas fontes.

P&R
Recentemente contratamos um
funcionário que anteriormente
trabalhou para um de nossos
concorrentes. Posso pedir
informação sobre este concorrente
ao funcionário?
O funcionário possui uma responsabilidade
ética, e até mesmo um a responsabilidade
legal em manter confidenciais as
informações não-públicas da empresa
anterior. Ao pedir para revelar a informação
que viola esta responsabilidade você
estará colocando o novo funcionário e a
Empresa em uma posição difícil e estará
demonstrando um comportamento
inconsistente com as expectativas que
temos para os funcionários da McCain
Foods.

Um fornecedor me forneceu uma
apresentação preparada por um de
nossos concorrentes. Posso aceitála?
Talvez. Se o fornecedor confirmar que
não existe obrigação legal de proteger a
informação, você pode aceitar a informação.
Ao receber a apresentação, se estiver
marcada “Confidencial” ou “Exclusiva” ou
você considerar que deva ser, consulte
sua equipe Jurídica local antes de revelar
ou usar a informação. Se for decidido
que é uma informação não pública e não
deveria ser compartilhada, educadamente
diga ao fornecedor que você descartou a
informação pois a considerou exclusiva.
Lembre-se sempre que suas ações podem
causar impacto em como o fornecedor ou
cliente percebe a McCain Foods, e ao agir
honestamente e com integridade, assim será
a McCain representada no mercado.
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Negócios Internacionais
Como empresa multinacional fazendo negócios em países em todo o mundo, é imperativo que
entendamos e obedeçamos todas as legislações locais aplicáveis, particularmente como muitas
legislações dos governos especificamente proíbem determinadas práticas em relação aos negócios
internacionais.

Suborno
Muitos países possuem leis proibindo o pagamento que equivalem a suborno. Por exemplo, nos
Estados Unidos, a Lei de Práticas contra Corrupção Estrangeira proíbe fazer pagamentos a governos
estrangeiros para celebrar contratos ou relacionamento comercial.. De forma similar, no Canadá, a
Lei de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros estritamente proíbe o suborno, direto ou
indireto, para ganhar vantagem competitiva no negócio.

McCain estritamente proíbe os pagamentos a funcionários públicos estrangeiros para
facilitar negócios comerciais com governos estrangeiros.
As penalidades legais por fazer pagamentos proibidos podem ser severas tanto para o indivíduo
como para a Empresa. Se estiver confuso sobre a posição de determinados tipos de pagamentos ou
considerar a solicitação da natureza do pagamento questionável, consulte sua equipe Jurídica Local.

Controles/ Sanções a Exportação
Muitos governos proíbem, regulam e limitam a exportação de muitos produtos, serviços e tecnologias
para paises estrangeiros. Além disso, periodicamente, alguns governos identificarão países com os
quais estão suspensos os relacionamentos comerciais particularmente; proibições e suspensões
normalmente se aplicam a empresas em geral estabelecidas nessas jurisdições e suas subsidiárias
mundiais. Além disso, as Nações Unidas podem periodicamente restringir as exportações para
determinados países, cuja violação pode causar danos a reputação da Empresa. Se houver qualquer
questão sobre estar suspenso um negócios com um país ou se aplicarem as proibições a uma
transação proposta, consulte sua equipe Jurídica Local.

Boicote
Determinados países tentam ter relacionamentos comerciais condicionais a uma garantia para abster
de conduzir negócios com governos ou negócios localizados em outros países ou pessoas com base na
raça, religião ou origem nacional. É expressamente proibido concordar com condições de boicote por
determinados governos e pela Empresa. Para questões com respeito a linguagem potencialmente ilegal
contate nossa equipe Jurídica local.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: No Mercado
Negócios com Governo
Os governos de muitos países, em todo o mundo, são clientes importantes e valorizados da McCain
Foods. Para proteger o interesse público, transações com governos são cobertas por regras legais
especiais e não são as mesmas da realização de negócios com empresas privadas. É necessária a
conformidade com a legislação e regulamentos de todos os fornecedores que desejarem fazer
negócios com um governo, pois mesmo a aparência de impropriedade pode desgastar a confiança
pública na Empresa e no processo de aquisição do governo.

McCain Foods está estritamente em conformidade com a legislação e regulamentos que
abrangem os negócios com o governo.

Presentes ao Pessoal do Governo
Em muitos países, os presentes, favores, entretenimento e refeições,
não importando de qual forma, não devem ser oferecidos aos
funcionários ou funcionários públicos do governo. Muitos países
aprovaram uma legislação especificando o suborno de funcionários
públicos do governo como um crime e as sanções pela violação
dessas leis pode ser severa, independente da finalidade ou intenção.
Em países onde os presentes e práticas de entretenimento são
permitidos, os funcionários da McCain Foods devem cumprir com
os regulamentos aplicáveis e este Código.

Quem são os
Funcionários
públicos do
Governo?
•

Os funcionários de
qualquer entidade do
governo ou controlada
pelo governo.

Antes de fornecer qualquer valor – não importa quanto
seja simbólico – a um funcionário do governo, você deve
obter a aprovação, por escrito, de sua equipe Jurídica
local e consultar seu representante de Relações com o
Governo local. Isto inclui, dinheiro, presentes, refeições,
entretenimento, produto da empresa, oferta de emprego,
etc.

•

Os partidos políticos e
funcionários dos partidos
incluindo os candidatos a
qualquer cargopolítico.

•

Os Funcionários
de organizações
internacionais públicas
tais como As Nações
Unidas

Restrições colocadas no Pessoal do Governo

Alguns governos proíbem que seus fornecedores ou funcionários
comprometam-se com determinadas atividades, enquanto estão sendo conduzidas as negociações.
As atividades inaceitáveis incluem a solicitação ou revelação de informação exclusiva ou seleção de
fonte. Estas proibições estão em vigor desde o desenvolvimento, preparação e emissão de uma
solicitação até a concessão de um contrato e qualquer modificação ou prolongamento do contrato.
contrato.
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Familiarize-se com os Regulamentos Locais
Espera-se que todos os funcionários envolvidos na obra por contrato com o governo
familiarizem -se e cumpram com os regulamentos especiais, a legislação e as próprias
orientações da empresa para tratar dos negócios com o governo, incluindo as obrigações
de:
•

Cumprir com as especificações do contrato

•

Informar os custos exatos e dos dados de preço

•

Impedir a revelação de material confidencial

•

Cumprir com as restrições no emprego de ex-funcionários do governo

As questões relativas a aplicabilidade da legislação de compra do governo deve ser dirigida
a sua equipe Jurídica local.

Atividades Políticas & Contribuições
A McCain Foods acredita que um conjunto de cidadãos efetivos e informados é vital para o
funcionamento dos processos governamentais e o encoraja a participar do processo político
nos assuntos públicos de sua escolha e de acordo com suas próprias crenças. Entretanto,
você deve se abster da participação política em nome da Empresa. Isto inclui compartilhar
pontos de vista, contribuir com fundos, produto ou outro ativo da Empresa, alinhar ou
associar a Empresa em campanhas políticas ou usar o nome ou produtos da Empresa para
promover suas próprias crenças políticas pessoais.
Funcionário algum fará qualquer contribuição monetária, produto ou qualquer outra
dos fundos ou propriedade de subsidiária da Empresa a qualquer partido ou candidato
político sem a autorização expressa do Presidente & Diretor Presidente da McCain
Foods Limited, mesmo se a legislação local ou estrangeira permitir essa prática.
Além disso, funcionário algum tentará, em nome da Empresa, influenciar outra decisão
de funcionário para fazer ou abster-se de fazer contribuição política pessoal para um
candidato ou partido.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: No Mercado
A empresa comunica regularmente seus pontos de vista aos legisladores, agências
governamentais ou público em geral com respeito às legislações existentes ou propostas,
ou políticas e práticas governamentais que afetam as operações comerciais. Alguns
países promulgaram legislação para lobista e/ou registro de lobista regulamentando essas
atividades. A Empresa espera que todos os funcionários cumpram com essa legislação.
Além disso, todas as interações e comunicações entre a Empresa e os governos ou partidos
políticos devem ser gerenciados pela equipe de Relacionamento Governamental local da
McCain Foods e/ou equipe Jurídica, sob a liderança do presidente regional.

P&R
Meu amigo é candidato a um cargo público. Posso auxiliá-lo na campanha?
Sim. Sua atividade política pessoal é assunto seu, mas você deve se abster de usar os recursos da
Empresa ou o nome da Empresa para promover a campanha.

Como atividade comercial, não concordamos com algumas novas legislações
propostas relativas ao processo de fabricação de alimentos. Podemos expressar
nossos pontos de vista em nome da Empresa?
As relações com o governo devem ser conduzidas pelos canais autorizados, normalmente
designados pelo Diretor Presidente regional ou administradas pela equipe Jurídica, pois os pontos
de vista da Empresa devem ser apresentado no contexto de toda a atividade comercial. Além disso,
os comentários a respeito de legislação ou regulamento atual ou proposto são frequentemente um
assunto de registro público, e a atividade de lobby é regulamentada em muitos países. Se estiver
interessado no impacto comercial da ação governamental proposta, leve-a a atenção de nomeado
das Relações Governamentais local ou equipe Jurídica.
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Proteção ao meio ambiente
Estamos comprometidos com o crescimento sustentável orientado por nossos princípios de
integridade, qualidade, segurança e responsabilidade social e ambiental. Nossa visão é: Boa
Alimentação. Vida Melhor. Para a McCain isto significa trabalhar continuamente para melhorar a
qualidade de nossos produtos e serviços e preservar a qualidade do meio ambiente onde quer que
operemos.

McCain Foods considera a conformidade com a legislação um padrão mínimo.
Aplicaremos nosso próprio padrão de prática ambiental responsável onde não houver requisitos
locais ou se esses requisitos forem insuficientes para a operação de nosso ponto de vista. Nosso
objetivo é melhorar continuamente nosso desempenho ambiental encontrando formas efetivas
para reduzir os impactos adversos de nossos negócios. Você é responsável por entender as políticas
ambientais da Empresa e aplicar as boas práticas ambientais no local de
Todas as violações da política devem ser informadas imediatamente às equipes da Cadeia de
Suprimentos ou Jurídica locais.

b
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Refere-se às Política Ambiental Global quanto a orientação adicional.

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Na Empresa
Informação Confidencial
Uso Adequado do Ativo da Empresa
Registros Comerciais e Controles
Fraude
Comunicação Externa
Saúde Ocupacional & Segurança
Uso de Substância

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.
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Como fazemos Negócios: Na Empresa
Informação Confidencial
A informação confidencial não pública da Empresa é crítica para sua vantagem competitiva. O uso
não autorizado ou liberação de informação confidencial pode causar a perda dessa vantagem, bem
como prejudicar o relacionamento com clientes e embaraçar ou prejudicar colegas de trabalho.
A Informação Confidencial inclui:
•

Qualquer informação ou conhecimento criado, adquirido ou controlado pela McCain Foods que
a Empresa tenha determinado deva ser protegido da revelação pública.

•

A informação obtida de terceiros segundo os termos de confidencialidade ou contrato de não
revelação.

Falando em geral, qualquer informação que não seja colocada publicamente nas páginas
da rede externa da Empresa ou nos materiais promocionais e de marketing da Empresa é
considerada uma informação não pública e deve ser mantida sempre como confidencial.
•

A informação não pública pode incluir, mas sem limitação:

•

Registros financeiros (banco de dados interno, declarações, contratos, cotações de fornecedor)

•

Planos comerciais (estratégias, solicitações de patente/marca comercial, resultados, fusões ou
aquisições)

•

Dados de vendas e marketing (planos de produto, informação de participação no mercado,
lançamento de novos produtos)

•

Registros de funcionários (endereço residencial e número de telefone, registros médicos, dados
pessoais e salário, principais mudanças na gerência)

•

Informação técnica (receitas/ especificações, projetos/desenhos, conhecimentos de engenharia/
fabricação, detalhes de processos, material com direitos autorais, software)

Você deve garantir que a informação da Empresa sob sua direção ou controle seja
adequadamente protegida de acordo com as políticas e instruções da Empresa. Esperase
também que você cumpra com todos os contratos de confidencialidade e não revelação
de terceiros vinculativos à Empresa.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Na Empresa
A proteção de informação confidencial envolve:
Limitar o acesso a informação confidencial a pessoas autorizadas com um “confidencial”
•

Revelar a informação confidencial somente com a autorização e se houver uma necessidade
comercial válida,

•

Se necessário, e então, somente conforme especificado pelas políticas e instruções daEmpresa

•

Abster-se de usar a informação da Empresa para benefício pessoal ou outras finalidades

•

fora da Empresa.

•

Observar os termos de contratos aplicáveis

A liberação não autorizada ou liberações suspeitas de informação confidencial, tanto intencional
como não intencional, devem ser informadas imediatamente à gerência local e a sua equipe Jurídica
local.

P&R
O meu trabalho técnico é confidencial, mas trancá -lo a noite é uma
inconveniência. Tenho certeza que está seguro em minha mesa. Posso deixá-lo
ali?
Não. Documentos confidenciais devem ser mantidos seguros e fora da vista enquanto você não
estiver em sua mesa. Se você manuseia informação reservada ou confidencial, você é responsável
pela sua proteção contra danos, perdas ou liberação não autorizada.

Meu computador laptop foi roubado. O que devo fazer?
O laptop de cada funcionário armazenará informação confidencial da Empresa e o seu roubo é
grave. Informe imediatamente o Serviço de Informação e forneça o máximo de informação possível
relativa ao conteúdo de seus discos pessoais. Além disso, informe a gerência local e a equipe
Jurídica.
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Uso Adequado do Ativo da Empresa
O comportamento ético é demonstrado não apenas em como você age em relação a outros, mas
também como trata a propriedade que não lhe pertence. Os ativos da empresa incluindo tanto o
físico como intangível são cruciais para as operações comerciais diárias da Empresa.

Você é responsável por garantir o uso seguro e adequado e cuidados com o ativo da
Empresa.
Como regra geral, os ativos da Empresa somente devem ser usados para benefício da Empresa, não
em benefício pessoal ou em benéfico de outro exceto a Empresa. Isto posto, é importante usar o
bom senso ao julgar o uso adequado. Por exemplo, embora o telefonema ou e-mail ocasional do
local de trabalho seja aceitável, a navegação excessiva na internet, telefonemas ou e-mails é um uso
impróprio dos ativos. Você também pode ter acesso a determinados ativos da Empresa, tais como
carro ou dispositivo sem fio. Assim, é importante que consulte a política local para garantir o uso
destes ativos conforme planejado.

Exemplos de Ativo da Empresa:
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FÍSICO

INTANGÍVEL

•

Dinheiro da Empresa

•

•

Produto da Empresa

Tempo do empregado no
trabalho

•

Sistemas e software da
Empresa

•

Informação Exclusiva

•

Telefones

•

Marcas comerciais da
Empresa

•

Dispositivos de
comunicação sem fio

•

Propriedade Intelectual

•

Foto copiadoras Ingressos •
para concertos ou eventos
•
esportivos

•

Veículos da Empresa

•

Equipamento de Fabricação

Fórmulas de preço
Relação de clientes

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Na Empresa

P&R
Sou um gerente de Marketing e a faculdade da comunidade local pediu para
administrar um curso de marketing para os estudantes à noite. Posso usar
exemplos de campanhas de marketing específicas realizadas pela Empresa?
A estratégia de marketing e o desenvolvimento criativo são considerados informação exclusivas,
pois são construídos pela pesquisa da Empresa. Compartilhar esta informação seria uma violação
do Código.
Isto posto, você pode falar de campanhas de marketing específicas em termos gerais, limitando a
discussão à informação disponível publicamente pela própria campanha de marketing, incluindo a
mensagem da campanha e a execução criativa. Qualquer informação relacionada à estratégia ou
resultados é considerada confidencial e não deve ser revelada.

Sou assistente administrativo e meu supervisor pede frequentemente para
realizar algumas missões em seu nome, como ir à lavanderia e comprar
presentes pessoais. É apropriado?
Não. Seu tempo é um ativo da Empresa, e solicitar uma atividade salvo da Empresa durante o
horário comercial é um uso inadequado de seu tempo. Fale com seu supervisor como seu tempo
poderia ser usado em nome da Empresa. Se seu supervisor precisar de auxílio pessoal, ofereçase
para auxiliá-lo a encontrar um assistente pessoal.

b

Consulte às Políticas da Empresa a seguir para orientação adicional.
•

Política de Uso do Computador Global

•

Política de Cartão Corporativo Global

•

Orientação de E-mail Global

•

Política de Viagem & Despesas Global

Registros Comerciais & Controles
Os registros da Empresa representam seu negócio e garantem que a Empresa cumpra com suas
obrigações legais e regulamentares. Isto inclui não apenas os registros financeiros, mas os registros
completados por funcionários, incluindo, mas não limitado a, relatórios de qualidade, registros de
tempo, relatórios de despesa, formulários de reivindicação de benéfico e curriculum vitae.

É sua responsabilidade tanto legal como ética, garantir a precisão de todos os registros
comerciais e financeiros da Empresa. Erros honestos ocorrerão ocasionalmente;
somente os esforços intencionais em representar erroneamente ou de outra forma
falsificar os registros comerciais da Empresa são considerados violações do Código.
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Registros Financeiros
A gerência de Empresa, credores e partes interessadas têm direito aos demonstrativos financeiros
que representam claramente a condição financeira da Empresa e os resultados das operações.
Nossa capacidade em tratar honesta e claramente com fornecedores, clientes e funcionários
depende de cada transação registrada exata e completamente. Consequentemente, os registros e
livros contábeis da Empresa devem ser fiéis e completos para todas as transações da Empresa.
A Empresa está comprometida com um sistema de controles internos que:
1.

Fornecerá garantia razoável da realização e registro das transações de acordo com a política da
empresa.

2.

Permitirá a preparação de demonstrativos financeiros confiáveis

3.

Manterá o controle financeiro total

Além desses controles é sua responsabilidade garantir que:
•

As faturas processadas para pagamento têm as aprovações adequadas e são emitidas com o
propósito de usar o pagamento para os fins descritos nos documentos de apoio ao pagamento.

•

Nenhum fundo não revelado ou não registrado é estabelecido ou mantido para qualquer
finalidade.

•

Nenhuma entrada falsa ou enganosa é feita em qualquer livro ou registro por qualquer razão.

Sempre registre e classifique as transações no período contábil adequado e na conta e
departamentos adequados. Não atrase ou adiante o registro de receitas ou despesas para atingir os
objetivos orçamentários.
Se tiver razões para acreditar na existência de qualquer fundo, ativo, entrada ou pagamento que
viole os padrões da Empresa, você deve informar sua preocupação a equipe Jurídica local, diretor
Financeiro e a equipe de Auditoria Interna corporativa da Empresa. al equipo de Auditoria Interna
corporativo de la Empresa.

b

Consulte o Manual de Instrução de Prática Financeira Padrão Global quanto à orientação
adicional.

P&R
Hoje é o final do mês, e meu relatório mostra nosso departamento
ligeiramente abaixo do orçamento. Meu supervisor me instruiu para adicionar
uma ou duas despesas do próximo mês para atingir a meta. É adequado?
Não. Você é responsável pela produção fiel e completa de registros dos resultados financeiros da
Empresa. Você deve destacar isto para seu supervisor, e se este continuar a insistir na alteração
de seus registros a questão deve ser informada imediatamente ao gerente sênior ou sua equipe de
Recursos Humanos ou Jurídica local.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.
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P&R
Durante uma viagem de negócios na próxima semana pretendo levar minha
irmã para jantar no seu aniversário. Posso colocar a nota do restaurante em
minha conta de despesa se apresentar o recibo do cartão de crédito?
Você pode apresentar sua parte da nota do restaurante para reembolso, mas a parte da nota
considerada despesa pessoal (a refeição de sua irmã) deve ser paga diretamente por você.

Fraude
Fraude é um crime e uma ameaça sempre presente para os
recursos e reputação da empresa. Fraude é o uso de ardil com
a intenção de obter uma vantagem, evitando uma obrigação ou
causando perda a outra parte.
Alguns exemplos de fraude incluem, mas não limitado a:

Fraude
El fraude constituye un engaño
intenc ional realizado para
beneficio personal o para
provocar una pérdida o perjuicio a
otro individuo o a otra parte.

•

Roubo de fundos

•

Apresentação de relatórios e faturas de despesas falsas

•

Alteração e falsificação dos registros da Empresa

•

Falsificação ou adulteração de um cheque ou qualquer outro documento financeiro

•

Encobrimento de um fato que teria impacto significativo nas finanças da Empresa ou sua
capacidade de realizar negócios.

•

Representação errônea de transações ou resultados financeiros para atingir os objetivos de
desempenho

•

Destruição, remoção ou uso inadequado dos registros ou ativos da Empresa

•

Participar conscientemente na fraude de outras partes

•

Ter lucro devido ao resultado do conhecimento como pessoa bem informada das atividades da
Empresa

A gerência tem o dever de identificar e implementar controles, políticas e procedimentos internos
para impedir e detectar fraude. Você é responsável por informar todos os casos de suspeita de
fraude a sua equipe Legal e/ou Auditoria Interna local.
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Como fazemos Negócios: Na Empresa
Comunicação Externa
Como a Empresa se apresenta ao mercado é crítico para o sucesso da organização. O objetivo de
qualquer interação externa é apresentar uma imagem favorável e verdadeira da Empresa e seus
produtos e serviços para clientes e consumidores em potencial e reais de forma geral.
Uma amostragem dos canais de comunicação externa incluem, mas sem limitação a:
•

Interações pessoais e reuniões comerciais

•

Mídia e relações com o governo

•

Materiais de marketing e promocionais

•

Publicidade

•

Palestras e apresentações

•

Internet e e-mail

Canais de Comunicação em Massa
As comunicações que atingem uma audiência de massa, incluindo marketing ou materiais
promocionais, internet da Empresa, publicidade, promoções de vendas e similares, mensagem da
Empresa e imagem de marca e corporativa são altamente controladas pelo Marketing local ou
corporativo e/ou equipes de Comunicações. Se você estiver desenvolvendo ou considerando o
desenvolvimento de materiais para a audiência de massa, deve primeiro consultar essas equipes
e aprovar todos os materiais finais para garantir que a mensagem e marca da Empresa sejam
refletidas apropriadamente.

Comunicações Pessoais
As comunicações pessoais, tais como reuniões comerciais frente a frente, cartas comerciais,
apresentações de clientes e e-mails devem refletir a mensagem e imagem da marca da Empresa. Se
você é responsável pelas comunicações externas, é sua responsabilidade estar familiarizado com
o tom, estilo e imagem totais da marca e imagem corporativa da Empresa. Se estiver confuso, por
favor, consulte sua equipe de Marketing e Comunicações local.

Palestras e apresentações
Periodicamente, você pode ser convi dado para falar ou se apresentar, em nome da Empresa
em uma conferência ou evento local ou internacional. Caso isso ocorra, examine o convite com
seu supervisor para determinar se seria benéfico para a Empresa participar e se você é a pessoa
adequada para apresentar o assunto em questão. Todos as palestras e apresentações desenvolvidas
para audiências externas devem ser examinadas e aprovadas por nossa equipe de comunicações
local ou gerência local antes da serem proferidos para garantir que informação não pública não é
revelada.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Na Empresa
Você não deve aceitar pagamentos por palestras ou apresentações autorizadas pela Empresa
e que tenham sido determinadas para atingir o melhor interesse da Empresa. O reembolso de
viagem, acomodações e/ou refeições é permitido com a aprovaç ão, por escrito, de seu gerente.

Mídia & Relações com o Governo
McCain Foods possui pessoas autorizadas disponíveis para falar e gerenciar as investigações
da mídia bem como abordar o governo em questões identificadas. Os responsáveis pelas
investigações de natureza internacional ou para assistir as regiões, se necessário, podem ser a
equipe de Comunicações local ou Relações com o Governo, um representante da gerência sênior
ou equip e de Comunicações Globais da Empresa.

Somente o porta-voz autorizado pode responder a investigações da mídia ou abordar o
governo.
Se você não é um porta-voz autorizado, não deve responder a qualquer investigação da mídia ou
oferecer qualquer informação para um membro da mídia, a menos que especificamente solicitado
a fazê-lo por um porta-voz autorizado. Todas as investigações da mídia devem ser imediatamente
informadas para seu porta-voz local. Se não tiver certeza quanto ao porta-voz autorizado para sua
região, consulte seu supervisor ou contate Comunicações Globais.

Saúde Ocupacional & Segurança
Desejamos manter um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos os nossos funcionários,
e conduziremos os negócios de forma a tomar cada precaução razoável para minimizar o risco de
ferimentos relacionados a trabalho, doenças e acidentes.

A conformidade com os padrões ou requisitos de Saúde & Segurança é obrigatória, e
deve ser considerada um requisito básico.
Você deve esforçar-se para:
•

Tomar todas as precauções razoáveis para garantir a segurança no trabalho e esforçar -se
continuamente para melhorar o desempenho da segurança.

•

Trabalhar para promover a consciência de segurança e atitudes mentais seguras

•

Enfatizar a prevenção, a remoção de condições inseguras e eliminação de comportamento
inseguro.

•

Seguir as práticas e procedimentos de trabalho seguro

•

Corrigir todas as deficiências e não conformidades relativas a segurança imediatamente

•

Não comprometer a saúde e segurança no local de trabalho por qualquer razão
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Como fazemos Negócios: Na Empresa
Uso de Substância
A Empresa está comprometida com a saúde, segurança e bem estar de seus funcionários. Como
parte desse compromisso, a Empresa envida todo esforço razoável para minimizar os riscos
associados com suas operações e garantir um local de trabalho seguro, saudável e produtivo.
Espera-se que você atue com responsabilidade durante os eventos comerciais, sociais e recreativos
relacionados à Empresa e é solicita que seja adequado a qualquer momento para realizar seus
deveres designados. No trabalho, você não deve ser prejudicado pelo uso de álcool, medicação ou
drogas ilícitas.
Se você achar que tem um problema relacionado a álcool ou abuso de substância, e não estiver
procurando trabalho, a McCain Foods oferece programas de assistência ao empregado em muitas
regiões através do serviço confidencial de terceiros. Nos o incentivamos a procurar o auxílio desses
programas. Nós também o apoiamos para discutir a sua situação pessoal com nossa equipe de
Recursos Humanos local. Estamos comprometidos em assistir razoavelmente nossos funcionários
para que eles atinjam seu potencial total, e desenvolveremos planos de contratação pessoal para
você trabalhar suas questões enquanto estiver empregado pela Empresa. Deve ser entendido,
entretanto, que a falha em concluir o plano, conforme pactuado, pode resultar em ação disciplinar
até e incluindo o término.

b
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Consulte às Políticas a seguir para orientação adicional.
•

Orientação Global de Saúde & Segurança

•

Política Global de Controle de Energia Perigosa (bloqueio/sinalização)

•

Política Global de Investigação e Relatório de Incidente

•

Procedimento Global de Registro de Incidente

•

Política Global de Químicos Perigosos

•

Orientação Global para Telefone Celular

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

The Way We Do Business: Within the Company
Como fazemos Negócios:
Conflitos de Interesse
Contratação & Interesse Comercial Externo
Relacionamento com Clientes, Vendedores &
Fornecedores
Parentes
Pagamentos Questionáveis ou Inadequados
Presentes & Entretenimento
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Como fazemos Negócios: Conflitos de Interesse
Um conflito de interesse geralmente se origina ao promovermos ou participarmos de atividades
resultando ou sendo percebida como resultando em:
•

Interferência com nossa objetividade na condução de nossas responsabilidade e deveres em
nome da Empresa.

•

Nos mesmos nos beneficiarmos ou aqueles aos quais nos associamos fora da Empresa

Você deve sempre conduzir suas atividades tendo em mente os melhores interesses da Empresa.
Os conflitos de interesses podem surgir em muitas circunstâncias, tais como:
•

Ser influenciado em seu julgamento ao agir em nome da Empresa

•

Competir com a Empresa em qualquer atividade comercial

•

Desviar negócios da Empresa

•

Uso errôneo dos recursos ou influência da Empresa

Contratação & Interesse Comercial Externo
McCain Foods reconhece e respeita o direito dos funcionários participarem em atividades
financeiras, comerciais e outras fora de seus empregos durante seu próprio horário pessoal.
Entretanto, as atividades externas não o devem colocar em conflito ou em aparente conflito com
suas obrigações ou responsabilidades perante a Empresa ou desviar sua atenção do cumprimento de
seus deveres com a Empresa.

Você deve evitar qualquer investimento, interesse, associação ou relacionamento pessoal
que interfira ou possa interferir com suas decisões em nome da Empresa.
Por exemplo, você não deve:
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•

Ser empregado ou ter interesse comercial substancial em um concorrente

•

Ser empregado, fornecer serviços de consultoria ou ter interesse comercial substancial em um
fornecedor ou cliente, a menos que seja concedida a aprovação, por escrito, pelo

•

Presidente & Diretor Presidente da McCain Foods Limited; esta aprovação dever ser renovada
anualmente

•

Aceitar um cargo em Diretoria de outra empresa a menos que seja concedida a aprovação,
por escrito pelo Presidente & Diretor Presidente da McCain Foods Limited (esta política exclui
organizações de caridade e organizações sem fins lucrativos); esta aprovação deve ser renovada
anualmente.

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Conflitos de Interesse
Relacionamento com Clientes, Vendedores & Fornecedores
Se você estiver envolvido na seleção ou aquisição de mercadorias e serviços de vendedores e
fornecedores, você deve evitar situações que poderiam interferir, parecer interferir ou questionar
sua capacidade de tomar decisões livres e independentes em benefício da Empresa. As decisões de
compra e vendas devem ser baseadas unicamente nos requisitos comerciais.
Se você achar que a existe um conflito de interesses em sua situação consulte seu supervisor e
solicite que o poder de tomar decisão seja transferido para outra pessoa ou sua retirada da situação.

Parentes
Você pode ter parentes funcionários pela McCain Foods ou
investindo em clientes e fornecedores da McCain Foods . Caso
isso ocorra, você não deve supervisionar, estar sob a supervisão
ou em posição de influenciar as decisões de compras, salário e
condições de emprego do membro da família.
Além disso, se um dos membros de sua família estiver
empregado ou possuir uma empresa cliente ou fornecedora
negociando com a McCain Foods, você deve garantir que isto
não seja uma situação de conflito de interesses, especialmente,
se tiver poder de escolha na negociação com qualquer uma
dessas empresas como parte de seu trabalho ou seus parentes
negociam com a McCain Foods em nome de outra empresa.
Se você achar que está em posição de conflito, consulte sua
equipe de Recursos Hum anos local e obtenha a aprovação, por
escrito, para a continuidade da situação.

Quem é um “Parente”?
•

Cônjuge

•

Pais

•

Irmãos

•

Avós

•

Filhos

•

Netos

•

Parentes (por casamento)

•

Sócios domésticos

•

Qualquer membro da família
vivendo com você ou de
outra forma dependente
financeiramente
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Como fazemos Negócios: Conflitos de Interesse
Pagamentos Questionáveis ou Inadequados
Os produtos e serviços da Empresa devem ser vendidos exclusivamente com base na qualidade,
serviço, preço e outros atributos de marketing legítimos.

Suborno, comissão ou outros pagamentos impróprios feitos direta ou indiretamente a
qualquer pessoa ou organização é estritamente proibido. A aceitação de suborno ou
comissão de qualquer forma e para qualquer finalidade também é proibida.
Além disso, é impróprio o uso de superfaturamento ou outros métodos artificiais de pagamento
para auxiliar um cliente, agente ou distribuidor para evadir legislação de tarifa, imposto ou controle
de câmbio de qualquer país. Estes regulamentos aplicam -se a qualquer local onde a McCain
Foods tenha negócios e estende-se além dessas atividades que possam ser ilegais sob qualquer
regulamento ou legislação de suborno comercial de outros países.
Se estiver confuso se um pagamento seria cons iderado impróprio ou não, contate seu Diretor
Financeiro ou equipe Jurídica local.

P&R
Um novo cliente pediu um pagamento especial envolvendo terceiros. Sei ser
importante ser receptivo e desenvolver bons relacionamentos com o cliente, mas
esta solicitaçã o é incomum. O que devo fazer?
Antes de responder a essas solicitações, procure o aconselhamento de sua equipe Jurídica ou diretor
Financeiro local. Esteja ciente que em alguns mercados, os valores obtidos ilegalmente são às vezes
“lavagem’ pela aquisição de mercadorias legais”. Embora você deseje satisfazer o cliente, certifiquese de informar qualquer solicitação suspeita.

Presentes & Entretenimento
As vendas de produtos e serviços da McCain Foods e compras de fornecedores devem ser isentas
de qualquer interferência ou percepção de tratamento favorável sendo procurado, recebido ou
dado, tanto como presentes, favores, entretenimento, serviços ou outras gratificações.

Você não deve oferecer ou aceitar um presente ou favor de valor significativo no curso
normal dos negócios. Se for presenteado, recuse educadamente e notifique seu gerente.
Esta política não se aplica aos itens de pequeno valor normalmente trocado em relacionamentos
comerciais, tais como hospitalidade não solicitada, presentes ou lembranças de valor simbólico que
sejam costumeiras ou relativas aos negócios. Mesmo nesses cas os, o critério e bom senso devem
ser seu guia.

34

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Como fazemos Negócios: Conflitos de Interesse
Em geral, presentes, favores e entretenimento devem
ser:
•

Condizentes com a prática comercial aceita

•

Em conformidade com a legislação aplicável e
padrões éticos aceitos

•

Suficientemente limitado em valor e na forma para
não ser interpretado como suborno ou recompensa

•

Assim a revelação pública dos fatos não resultaria
em prejuízo à reputação do empregado ou da
McCain Foods

Entretenimento

O que significa “valor
simbólico”?
Os presentes dados por um cliente,
fornecedor ou outro indivíduo ou empresa
negociando com a Empresa somente deve
ser aceito se o presente tiver um “valor
simbólico”. O critério e bom senso devem
ser seu guia. Valor simbólico geralmente se
refere a itens como caneta, bloco de notas,
camisetas, pequenas caixas de presente
e canecas de café. Itens além de valor
simbólico não devem ser aceitos ou dados.
Na dúvida, consulte seu supervisor.

A socialização com fornecedores, vendedores ou clientes
é aceitável se razoavelmente baseado na construção de
um relacionamento comercial claro e dentro dos limites do bom gosto. As reuniões acompanhadas
por refeição são às vezes necessárias e desejáveis; entretanto, o entretenimento excessivo de
qualquer tipo não é aceitável.

Presente & Entretenimento fornecidos a Fornecedores & Clientes
Ao organizar presentes, refeições ou entretenimento para fornecedores ou clientes da Empresa,
o presente deve apoiar os interesses comerciais da Empresa e devem ser razoáveis e apropriados.
Seja sempre sensível aos próprios regulamentos dos clientes e fornecedores ao receber presentes,
refeições e entretenimento.

Viagem & Eventos de Prêmio
Se você for convidado por um cliente, fornecedor ou outro associado comercial para qualquer
evento envolvendo viagem fora da cidade ou pernoite ou um evento de premiação, consulte seu
supervisor para determinar se existe a lógica comercial adequada par a seu comparecimento. Se
houver lógica comercial adequada, a Empresa pagará sua viagem e comparecimento ao evento.

Presentes fornecidos a Supervisores
A troca de presentes entre funcionários e entre supervisor e empregado em ocasiões especiais é
uma prática normal. Entretanto, os presentes devem ser adquiridos com fundos pessoais - a menos
que aprovados previamente por seu Gerente. Os presentes sempre devem ser de valor simbólico
para evitar qualquer percepção de influência, particularmente com alguém que possui influência
sobre você. Para informação adicional, consulte a política e orientações de Relatório de Despesa
local ou contate seu diretor Financeiro.
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Como fazemos Negócios: Conflitos de Interesse
Declinando Presentes & Entretenimento
Se for oferecido um presente, refeição ou entretenimento excedendo o valor simbólico, recuse
educadamente e explique as regras da Empresa. Se o retorno do presente ofender o ofertante,
você pode aceitar o presente, mas deve notificar seu gerente imediat amente e procurar tanto doar
o presente para a caridade ou distribuir, sortear o item entre um grande número de funcionários.
empleados.

P&R
Um cliente de longo tempo me deu dois ingressos para concerto como um
presente de agradecimento por combinar uma entrega. Posso aceitá-los?
Presentes caros e outros favores de pessoas negociando com a McCain Foods ou pessoas
procurando nosso negócio não são aceitáveis, especialmente quando essas compensações são
por trabalho considerado parte normal dos deveres em curso. Use seu julgamento, leve em
consideração o valor dos ingressos antes de aceitá-los.

Durante um torneio de golfe de um fornecedor, foram dadas camisetas de golfe
aos participantes, fabulosos prêmios e uma refeição com quatro pratos. Posso
participar em eventos como este, e se puder, posso aceitar os itens e prêmios
fornecidos?
Enquanto a finalidade do torneio de golfe do fornecedor for intensificar o relacionamento entre a
Empresa e seus fornecedores, isto seria considerado uma função comercial e seria aceitável o seu
comparecimento. Como os itens e prêmios fornecidos são um componente do evento, você pode
aceitá-los , mas deve inform ar a seu supervisor. Incentivamos os funcionários a doar os presentes
e prêmios ganhos nessas funções comerciais para organizações de caridade locais.

Oferecemos um chá de bebe para minha supervisora. É adequado colocar a
alimentação e os presentes comprados para ela em meu relatório de despesa?
Não. Eventos como este são parte da estrutura da empresa familiar e os incentivamos .
Entretanto, como não são funções comerciais, o custo deve ser do grupo organizador não da
empresa.
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Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Recursos
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Recursos
Contacto
EQUIPES FUNCIONAIS
GLOBAIS
Conselho Geral
Vice Presidente & Conselheiro Geral
McCain Foods Limited
107 Main Street
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2
CANADÁ
Tel: (506) 392-5541

POLÍTICAS/ RESPONSABILIDADE
POLÍTICAS:
Política de Competição Regional
• Política de Concorrência – Canadá, Day & Ross
• Política de Concorrência – EUA
• Política de Concorrência – Reino Unido & Europa
• Política de Concorrência – Austrália
• Política de Concorrência – Nova Zelândia
• Política de Concorrência – Saldo das Regiões
RESPONSABILIDADE:
•
Concorrência
•
Privacidade
•
Assuntos Regulamentares

Cadeia de Suprimentos Global
Responsável pela Cadeia de
Suprimentos
Global
2275 Cabot Drive
Lisle, Illinois 60532-3653
EUA
Tel: (630) 857-4891

POLÍTICAS:
•
Orientação de Saúde & Segurança Global
•
Política Global do Meio Ambiente
•
Política Global de Controle de Energia Perigosa
•
Política Global de Investigação e Relatório de Incidente
Global
•
Política Global de Registro de Incidente
•
Política Global de Químicos Perigosos
•
Orientação Global para Telefone Celular
RESPONSABILIDADE:
•
Meio ambiente
•
Saúde & Segurança
•
Aquisição

Recursos Humanos Global
Vice Presidente, Recursos Humanos
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontário M5J 2T3
CANADÁ
Tel: (416) 955-170
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POLÍTICAS:
•
Orientação Global para Diversi
RESPONSABILIDADE:
•
Políticas & Práticas para Pessoas

Pergunta ou preocupação? Fale com sua equipe de Recursos Humanos local ou envie um e-mail
para codeconnection@mccain.com.

Recursos
EQUIPES FUNCIONAIS
GLOBAIS

POLÍTICAS/ RESPONSABILIDADE

Serviços de Informação Global:
Chefe de Informação
McCain Foods Limited
107 Main Street
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2
CANADÁ
Tel: (506) 392-5541

POLÍTICAS:
•
Política Global de Uso de Computador
•
Orientação Global de E-mail

Auditoria Interna Global
Vice-Presidente, Auditoria Interna
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontário M5J 2T3
CANADÁ
Tel: (416) 955-1700

RESPONSABILIDADE:
•
Gerência de Risco
•
Fraude
•
Seguro

Financeiro Global
Responsável Financeiro
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontario M5J 2T3
CANADÁ
Tel: (416) 955-1700

POLÍTICAS:
•
Prática Global Padrão Financeira
•
Manual de Instrução
•
Política Global de Viagem & Despesa
•
Política Global para Cartão de Crédito

Comunicações Globais
Vice-Presidente, Comunicações
Globais
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontário M5J 2T3
CANADÁ
Tel: (416) 955-1700

RESPONSABILIDADE:
•
Tecnologia da Informação

RESPONSABILIDADE:
•
Controles Financeiros
•
Gerência de Crise

RESPONSABILIDADE:
•
Gerência de Crise
•
Revelação da Informação da Empresa
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O Código de Conduta da McCain
Email: codeconnection@mccain.com
Nota: Este e-mail é direcionado para a equipe de Recursos Humanos global da McCain, não é o serviço
confidencial de terceiros relacionado abaixo. Se preferir fazer uma chamada anônima ou de terceiros,
por favor, telefone para a Conexão com o Código nos números relacionados abaixo.

Conexão com o Código: Linha gratuita durante 24 horas
Região

Operador de Telefones

América del Norte

Argentina

Colombia

Número de Telefone
Linha gratuita 1-888-MCCAIN8
(1-888-622-2468)

Telecom Argentina

Linha gratuita 0-800-444-9123

Telefonica de Argentina

Linha gratuita 0-800-666-1786

Orbitel

Linha gratuita 01-800-518-0529

Telecom Colombia

Linha gratuita 01-800-912-0105

El resto de los países (excepto Europa Continental)

770-776-5620
Telefone a cobrar, o ‘teleprompt’ aceita as
tarifas da Rede e então o tradutor estará na
linha de determinará o idioma necessário.

Europa Continental: Em razão da legislação da privacidade na Europa Continental, o Código de Conexão
não está disponível. Recomenda -se aos funcionários da McCain nesta região que consultem sua equipe de
Recursos Humanos local, a gerência sênior ou contatar os departamentos Globais da McCain. Embora sua
pergunta não seja anônima, será mantida confidencial..

Conexão com o Código – Como funciona?
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1.

Um simpático entrevistador responderá a sua chamada e documentará sua preocupação.

2.

O entrevistador designa um número de relatório e solicita seu registro para acompanhamento
futuro.

3.

Sua informação é investigada pela equipe de Auditoria Interna Global da Empresa, equipe de
Recursos Humanos ou Conselho Jurídico Geral.

4.

Você faz sua ligação de acompanhamento conforme programado, quando receber a informação
relativa a investigação. Dependendo da confidencialidade ou natureza da investigação, você pode
receber ou não detalhes específicos, mas será informado de sua posição.

Assinatura do Empregado
Data
Cópia do Escritório

Assinatura do Empregado

Nome do Empregado

Data
Cópia do Empregado

Se existe qualquer seção do Código que você não entendeu peça esclarecimentos a
seu gerente ou a equipe de Recursos Humanos. O Centro de Aprendizagem McCain
oferece uma versão onlinedo Código gratuito e fácil de seguir. Certifique-se que você
entende o Código antes de assinar este Certificado de Reconhecimento.

Se existe qualquer seção do Código que você não entendeu peça esclarecimentos a
seu gerente ou a equipe de Recursos Humanos. O Centro de Aprendizagem McCain
oferece uma versão onlinedo Código gratuito e fácil de seguir. Certifique-se que você
entende o Código antes de assinar este Certificado de Reconhecimento.

Nome do Empregado

Recebi e li o Código de Conduta da McCain Foods e entendo ter a
obrigação de cumpri-lo.

Recebi e li o Código de Conduta da McCain Foods e entendo ter a
obrigação de cumpri-lo.

Código de Conduta
Nossa Estrela Guia

McCain Foods Limited
Brookfield Place
181 Bay Street
Suite 3600
Toronto, Ontario, Canada
M5J 2T3

(416) 955-1700
(416) 955-1755

McCain Foods Limited reserva-se o direito de alterar, mudar ou terminar este Código a qualquer
momento e por qualquer razão.

© 2009 McCain Foods Limited

