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Caros colegas da AGCO,
A AGCO e as suas marcas estão entre as mais respeitadas do mundo. O nosso sucesso
é o reflexo da forma como conduzimos os nossos negócios. Continuamos a crescer, mas
sempre empenhados em desenvolver a nossa cultura de acordo com os padrões éticos mais
elevados, independentemente da nossa localização ou função. Temos um compromisso com
cinco Valores Fundamentais:
Responsabilidade
Assumimos a responsabilidade pela nossa área de influência, como se fosse a nossa
própria empresa.
Temos um compromisso com a excelência.
Integridade
Cumprimos o que prometemos. Agimos de forma consistente, honesta e fiável.
Respeito
Respeitamos os outros e as suas culturas.
Abraçamos as diferenças.
Espírito de equipe
Contribuímos de forma ativa para superar os desafios enquanto equipe.
Transparência
Fornecemos todas as informações necessárias. Comunicamos de forma aberta e sincera.
Gostamos de receber feedback.
O nosso Código de Conduta Global ajuda-nos a seguir os nossos Valores Fundamentais, na
medida em que orienta o nosso comportamento profissional. Obviamente, não abrange todas
as questões profissionais com que nos podemos deparar - nenhum Código o poderia fazer
- mas dota-nos de recursos para colocar perguntas e procurar auxílio. Lembre-se: na AGCO
nunca estará sozinho. Temos um ambiente de “porta aberta” e uma cultura anti-retaliatória
que levamos muito a sério e procuramos que todos utilizemos o Código de Conduta Global
como recurso para promover um diálogo aberto e honesto com os nossos colegas.
Em nome do Quadro de Administração da AGCO, agradeço a sua dedicação contínua ao
sucesso da AGCO e o seu compromisso para com a manutenção dos padrões do nosso Código
de Conduta Global.

Eric P. Hansotia
Chairman, President and Chief Executive Officer
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III.

RESUMO

O sucesso da AGCO Corporation e respectivas subsidiárias deve-se primeiramente à qualidade dos nossos
produtos e ao fato de conduzirmos os nossos negócios segundo uma base legal e ética. Para a AGCO, a
demonstração de uma conduta ética é a forma mais elevada de lealdade. Fundamentalmente, confiamos
nos nossos funcionários e procuramos que mantenham os mais elevados padrões de conduta ética.
A. Quem deve seguir o Código
Este Código resume os princípios do nosso comportamento ético e conduta comercial. Todos os funcionários,
administradores e diretores da AGCO e respectivas subsidiárias têm a responsabilidade de conhecer e seguir o
Código. O não-cumprimento do Código pode originar ações disciplinares, incluindo até a rescisão.

Pontos principais
Caso existam conflitos entre este Código e o acordo de negociação coletiva em vigor
para os funcionários representados, aplicar-se-á o acordo de negociação coletiva.
Da mesma forma, este Código não deve ser considerado, nem estabelece, um
contrato de trabalho entre a Empresa e qualquer funcionário.

A AGCO também requer que os seus afiliados com participações majoritárias e determinados empreendimentos
conjuntos adotem este Código, incentivando até os afiliados sem participação a também o adotar e cumprir. A
AGCO pode fornecer uma cópia deste Código aos consultores, agentes, representantes de vendas, distribuidores
e prestadores de serviço e incentivá-los a aceitar e cumprir os seus aspectos relevantes. A Empresa pode tomar
medidas, e até terminar a relação, se uma destas terceiras partes não cumprir este Código.
B. Relação do Código com a legislação, regulamentos e políticas da AGCO
Para implementar os nossos Valores Fundamentais e as normas de conduta que esperamos que sejam

Para a AGCO, a
demonstração de uma
conduta ética é a forma
mais elevada de lealdade.

seguidas, a AGCO adotou uma série de políticas mais específicas, para além do Código. Algumas destas
políticas são mencionadas mais à frente, neste Código, ao passo que outras podem ser específicas de uma
localização ou área funcional da AGCO. Tenha em conta que se espera que todas as políticas da AGCO e este
Código sejam respeitados.
Apesar de a AGCO ser uma empresa dos E.U.A., fazemos negócios em todo o mundo e empregamos cidadãos
de muitos países. Desta forma, as nossas operações estão sujeitas à legislação e regulamentos de vários
países, províncias, estados, municípios e organizações. Cada um de nós é responsável por conhecer e seguir a
legislação que se aplica à AGCO no local onde trabalha.
Este Código determina os princípios da nossa conduta comercial, independentemente da localização. Quando
existirem diferenças entre este Código e os costumes, normas, legislação ou regulamentos locais, temos a
responsabilidade de aplicar o conjunto de diretrizes que sirva de padrão de comportamento mais rigoroso. Por
vezes, pode existir um conflito entre a legislação de dois ou mais países. Nesses casos, devemos consultar o Chief
Ethics and Compliance Officer da AGCO, de forma a determinar como resolver adequadamente esse conflito.
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C. O nosso compromisso pessoal em tomar as decisões corretas
Cada um de nós deve respeitar os princípios contidos neste Código, podendo ser-nos solicitado que,
pontualmente, confirmemos esse compromisso. Somos também responsáveis por efetuar denúncias
acerca de possíveis violações da Lei, deste Código ou de outras políticas da AGCO.
Apesar de o nosso Código ser um guia, não substitui a capacidade de tomar boas decisões. Se o Código
não abranger uma questão ou responder a uma dúvida, devemos procurar tomar decisões corretas e
utilizar o senso comum para decidir qual o curso de ação a implementar. Pare e pense antes de agir.

Pontos principais
Quando se deparar com um dilema ético ou com uma situação em que a decisão
adequada possa não ser óbvia, questione-se se:
•	As minhas ações estão em conformidade com este Código e com outras políticas
da AGCO?
•	É legal?
•	Quais são as possíveis consequências das minhas ações?
•	Pode prejudicar outros, incluindo a Empresa?
•	Qual a mensagem que as minhas ações transmitem sobre mim e a AGCO?
•	Estou a esconder algo?
Lembre-se de que a AGCO tem muitos recursos à sua disposição. Muitas vezes,
o melhor é discutir as questões com os outros antes de tomarmos uma decisão.

D. Efetuar e resolver denúncias
Efetue as denúncias rapidamente: quanto mais esperar para resolver uma questão, pior ela se pode tornar.
Estão disponíveis vários recursos para o auxiliar a responder a dúvidas e resolver questões sobre possíveis
violações da Lei, deste Código ou de outras políticas da AGCO, incluindo:
•	
O Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO, através do endereço roger.batkin@agcocorp.com,
https://agcocorp.alertline.com
•	Os nossos supervisores imediatos
•	Alguém na gestão do nosso departamento

As minhas ações estão
em conformidade com
este Código e com outras
políticas da AGCO?

•	
A Alertline da AGCO e Web sites equivalentes, ambos administrados por uma terceira parte independente

Pontos principais
Dependendo do local onde estiver, poderá efetuar uma denúncia de forma anônima.
A legislação local varia no que diz respeito à apresentação de denúncias anônima. Quando
telefona para uma das Alertlines da AGCO, o telefonema é atendido por um administrador de
uma terceira parte independente, que lhe perguntará onde se encontra. A sua localização
determina se a sua denúncia pode ser efetuada de forma anônima.
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P: Como telefono para a Alertline da AGCO?
R: Abaixo tem a lista de números de telefone da Alertline da AGCO:

Números de telefone e Web site da Alertline da AGCO (https://agcocorp.alertline.com)

P:

Como telefono para
a Alertline da AGCO?

Argentina

0800-666-1596

Nova Zelândia (*) 000-911 + 8553227052

Austrália

800-42-2614

Holanda

0800-022-4643

Áustria (*)

0-800-200-288 + 8553227052

Noruega

800-18836

Bélgica (*)

0-800-100-10 + 8553227052

Polónia (*)

0-0-800-111-1111

Brasil

0800-891-4045

Canadá

1-866-680-3083

Portugal (*)

800-800-128 + 8553227052

China

10-800-711-0775

Rússia

Número de telefone: 9 ou 0

ou

10-800-110-0719

+8553227052

810-1-877- 861-6684 ou

República Checa 800-142-454

Celular: 9 ou 0

Dinamarca

80-883496

819-1-877-861-6684

Finlândia

0800-1-19069

Singapura

800-110-2009

França

0800-90-5440

África do Sul

0800-988-823

Alemanha

0800-182-4842

Espanha

900-97-1004

Hungria

06-800-20-403

Suécia

020-790222

Índia

000-800-100-1504

Suíça

0800-56-1991

Itália

800-787258

Taiwan

00801-104409

Luxemburgo (*)

800-201-11 + 8553227052

Turquia (*)

0811-288-0001

Malásia

1-800-81-6496

México

001-886-838-4504

Ucrânia (*)

800-502-886 + 8553227052

ou

001-866-838-4505

Reino Unido

0800-028-1837

Estados Unidos
da América

1-866-680-3083

Zâmbia (^)

704-552-1823

+ 8553227052

ou número a pagar
pelo destinatário 704-552-1826

Os números com um (*) requerem um processo

demorar até cinco minutos até que todas as partes

de marcação em duas etapas. Quando utiliza

estejam em linha. Tenha em conta que algumas

um código de acesso direto (DA) + um número

das Alertlines podem estar acessíveis apenas por

de telefone gratuito, deverá introduzir primeiro

telefone ou celular e não das duas formas. Em

o código DA e aguardar até ouvir o som de AT%T

alguns países, pode telefonar para as linhas pagas

antes de introduzir o número de telefone gratuito.

(^) por telefone ou celular.

A mensagem que irá ouvir antes do som de AT&T
será, em princípio, em Inglês, mas a mensagem

A AGCO irá processar as denúncias com a

que irá ouvir depois de introduzir o número

maior confidencialidade possível e partilhar as

de telefone gratuito deve ser no idioma que

informações apenas na medida do necessário

selecionou. Aguarde enquanto contactamos um

para facilitar uma questão ou investigação

intérprete para o auxiliar no seu telefonema: pode

detalhada da nossa renúncia.
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E. Cultura anti-retaliatória da AGCO

PERGUNTAS E RESPOSTAS

É necessária coragem para se efetuar ou ajudar a resolver denúncias relacionadas com integridade.
A AGCO não tolerará retaliações contra alguém que tenha efetuado uma denúncia ou fornecido
informações que acredite, na medida do razoável, estarem relacionadas com uma violação da Lei,
deste Código ou das políticas da AGCO. A retaliação é motivo para a adoção de medidas disciplinares,
que podem incluir a demissão.

Perguntas e respostas
P: Recentemente, um dos meus colegas efetuou uma denúncia relacionada com
questões de segurança junto da nossa supervisora e notei que ela o tem tratado de
forma diferente, criticando-o bastante em frente a outras pessoas, não o incluindo
em reuniões de equipe e através de outras atitudes semelhantes. Será que ela está a
retaliar contra ele?
R: Possivelmente, mas não é da sua responsabilidade determinar se as ações dela se tratam
de retaliação. Mas é da sua responsabilidade informar a AGCO acerca do comportamento
da sua supervisora, uma vez que suspeita que ela possa estar a violar o Código. Contate a
Empresa através de um dos canais descritos acima, em Efetuar e resolver denúncias.
	
A AGCO leva muito a sério as denúncias de retaliações e irá investigar imediata e
minuciosamente a sua denúncia, mantendo, na medida do possível, a natureza confidencial
das informações que partilhar. Dependendo do local onde se encontrar, também pode
efetuar uma denúncia anônima.

F. Responsabilidades do supervisor
Os supervisores têm determinadas responsabilidades adicionais relacionadas com este Código e com
as normas de comportamento na AGCO. Enquanto supervisores, devemos:
•	
Fazer os nossos próprios compromissos no sentido de garantir que as nossas unidades operam
em conformidade com os mais rigorosos princípios de ética comercial;
•	Garantir que os nossos funcionários recebem uma cópia deste Código;
•	
Debater periodicamente o Código com os nossos funcionários e analisar a forma como o conhecem
e compreendem;
•	Enfatizar, junto dos nossos funcionários, a necessidade de continuar a respeitar o Código;

A AGCO não irá
tolerar retaliações
contra ninguém.

•	Servir de exemplo de um comportamento ético adequado;
•	Manter um ambiente que incentive uma comunicação franca e aberta no local de trabalho e
•	
Auxiliar os funcionários que possam colocar dúvidas ou efetuar denúncias e nunca permitir que
existam retaliações contra alguém que tenha tomado a corajosa atitude de efetuar uma denúncia.
G. Não-cumprimento e renúncia ao Código
A AGCO pode modificar, mudar, ou alterar qualquer parte deste Código a qualquer momento.
A Empresa irá comunicar aos funcionários as alterações significativas e o Código será atualizado no
Web site da Empresa.
Nas raras circunstâncias em que se possa aplicar uma renúncia ao Código, as renúncias dos
funcionários com cargos executivos serão avaliadas pela Comissão de Auditoria do Quadro de
Administração da Empresa e as renúncias de qualquer outro funcionário serão avaliadas pelo
Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
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PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE DE
TRABALHO COM SEGURANÇA E RESPEITO

Os nossos funcionários são o nosso recurso mais importante. A AGCO cumpre todos os regulamentos e legislação profissional
aplicáveis, incluindo as referentes a horas, compensações, oportunidades, direitos humanos e condições de trabalho.
A. Construção de uma cultura de respeito
Na AGCO reconhecemos que as nossas diferenças nos tornam mais fortes. Quando procuramos aprender uns com os outros,
escutar diferentes pontos de vista e tratar-nos com respeito mútuo, crescemos como pessoas e como empresa. Um local
de trabalho diverso ajuda-nos a expandir o nosso conjunto de aptidões, base de conhecimentos e sensibilidade para as
necessidades dos outros. Os nossos clientes são tão diversos como nós, pelo que nos tornamos numa empresa global mais
forte se compreendermos melhor as suas idiossincrasias e pontos de vista.
B. Discriminação e assédio
A AGCO não tolera discriminação e assédio. Respeitamos a legislação e regulamentos que proporcionam oportunidades
profissionais iguais para todos, sem descriminação ou perseguição com base na raça, religião, cor, nacionalidade, género,

Na AGCO reconhecemos
que as nossas diferenças
nos tornam mais fortes.

idade, incapacidades físicas, estatuto de veterania, orientação sexual, ou qualquer outro estado protegido por Lei. Para
obter mais informações, consulte a política antidiscriminação ou de oportunidades profissionais iguais para todos que seja
aplicável na sua localização.

Perguntas e respostas
P: O que é considerado assédio? Isto é, posso dizer uma piada de vez em quando?
R: O assédio pode adotar várias formas, como:
•	Contato físico inapropriado incluindo, por exemplo, uma massagem no pescoço que embora seja inocente,
não seja desejada;
•	Efetuar comentários pejorativos ou chamar nomes a alguém com base no seu aspecto, etnia ou orientação;
•	Comportamento hostil, ameaçador ou abusivo ou
•	Piadas ofensivas, desenhos, fotografias ou mensagens de correio eletrônico, independentemente do público
a que se destinam.
Pense antes de agir ou falar e tenha em conta a forma como o seu comportamento pode fazer os outros sentir-se.
Para obter informações adicionais, consulte a política antiassédio aplicável à sua localização.

C. Segurança no local de trabalho
Nada é mais importante para a AGCO do que a saúde e segurança de cada funcionário. Para manter um ambiente de
trabalho seguro e saudável, todos devemos cumprir as regras profissionais de saúde e segurança aplicáveis ao local de
trabalho, bem como as normas de higiene industrial indicadas por Lei. Garantir um ambiente de trabalho seguro significa
que todos somos responsáveis por conhecer e cumprir regras simples, como utilizar cintos de segurança, mas também
por requisitos mais detalhados que sejam mencionados em quaisquer políticas de saúde e segurança aplicáveis nas
nossas localizações.
Pontos principais
Tal como com qualquer norma descrita neste Código, cada um é responsável por denunciar
imediatamente à AGCO quaisquer violações de saúde ou segurança.
A segurança começa consigo. Comunique os acidentes e condições não seguras (efetivas ou potenciais)
assim que tomar conhecimento delas.
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V.

SER UM CIDADÃO
RESPONSÁVEL

A. Compromisso com o ambiente e a sustentabilidade
A AGCO está empenhada em conduzir o seu negócio de forma amiga do ambiente, tendo iniciado programas nesta
área para toda a empresa. Desta forma, é-nos pedido que cumpramos todos os estatutos, ordenações, regulamentos,
ordens e autorizações referentes a saúde pública, segurança e ambiente aplicáveis. Somos responsáveis por eliminar
a geração, descarga e eliminação indevida de materiais perigosos, de forma a garantir a precisão e integridade de
quaisquer relatórios AGCO em questões ambientais.

Perguntas e respostas
P: Trabalho numa localização onde não existe muita legislação ou regulamentos ambientais.
Isto significa que não tenho de me preocupar com este tema?
R: Não. Deve levar estas questões a sério e ajudar a AGCO a conduzir as suas operações de uma forma que
proteja a saúde e segurança públicas, mesmo quando não existem regulamentos governamentais. A atenção
a estas questões não só é obrigatória por Lei e pelos nossos contratos, como também é uma obrigação ética
para si e para a Empresa.
Como empresa e como indivíduos, somos responsáveis por compreender e gerir o nosso impacto sobre o
ambiente e a sociedade como um todo. A AGCO incentiva os funcionários a conservar os recursos naturais.
Todos devemos procurar efetuar bons julgamentos e continuar a melhorar as nossas práticas comerciais
sustentáveis, incluindo os aspectos ambientais da nossa utilização de edifícios e imóveis, processos de fabrico
e dos próprios produtos.

B. Qualidade do produto
A AGCO compete com base na qualidade do produto e fiabilidade, integridade dos funcionários e procura, por parte
dos clientes, dos nossos produtos e serviços, que são os melhores da indústria. Estamos neste negócio para satisfazer
as necessidades dos clientes com produtos e serviços que proporcionem o melhor valor possível. Prestar atenção à
qualidade não só nos permite cumprir as especificações do cliente, mas também surte um efeito direto nos nossos

Nunca ignore um
defeito, deficiência
ou erro, ainda que
seja pequeno ou
pouco claro.

custos operacionais e rentabilidade.
Todos somos responsáveis por fornecer produtos e serviços de qualidade aos nossos clientes e por procurar um melhoramento contínuo, quer trabalhemos em escritórios ou na linha de produção. Nunca ignore um defeito, deficiência
ou erro, ainda que seja pequeno ou pouco claro. A existência de problemas de qualidade nos produtos pode provocar
falhas futuras, o que pode danificar a reputação da AGCO e enfraquecer a nossa posição competitiva.

Pontos principais
A inspecção e testagem do produto é uma parte essencial do nosso compromisso com a qualidade do
produto.
A inspecção e a testagem são partes essenciais do nosso produto. O incumprimento das inspeções e testes
necessários por contrato não só é perigoso como também não é ético. Também é obrigatório fornecer a
documentação necessária para facilitar a inspecção e testagem. E nunca informe incorretamente um cliente
ou o público acerca da natureza da inspecção e testagem efetuadas pela Empresa.
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C. Interação com os fornecedores
O relacionamento da AGCO com os adjudicatários, vendedores e fornecedores é
essencial para o nosso negócio. Os negócios devem ser justos, razoáveis e estar em
conformidade com toda a legislação e regulamentação aplicável, bem como com as
boas práticas comerciais.
A AGCO promove a realização de concursos na máxima extensão possível. A seleção
de adjudicatários, vendedores e fornecedores apenas deve ser efetuada com base em
critérios objetivos como qualidade, excelência técnica, custo/preço, marcação/entrega,
serviços e manutenção de origens de abastecimento adequadas. Empregaremos
sempre as mais rigorosas práticas comerciais em termos de ética, no que diz respeito à
seleção de origens, negociação, determinação de prémios e administração de todas as
atividades de aquisição.
D. Atividades políticas, contribuições e envolvimento na comunidade
As atividades políticas empresariais, incluindo contribuições políticas lobbying que
a AGCO efetue, são fortemente regulamentadas e estão sujeitas a regras especiais.
As unidades comerciais devem consultar o Vice President, os Government Affairs ou
o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO antes de efetuar qualquer contributo
político, contratar um lobbyista ou participar em atividades de lobbying.
A AGCO incentiva os funcionários a agir de forma voluntária nas suas próprias
instalações, no seu próprio tempo ou utilizando os seus próprios recursos para se
envolverem nas suas comunidades e no processo eleitoral a nível local, estadual,
regional e nacional.

Pontos principais
Existem algumas regras básicas a seguir no que diz respeito a atividades políticas
e envolvimento na comunidade.
•	
Não utilize o tempo, propriedade, fundos ou equipamento da Empresa para
levar a cabo ou apoiar as suas atividades pessoais, sejam políticas ou não.
•	
Deixe sempre bem claro que as suas opiniões e ações são suas, a título
individual, e não da AGCO.

Empregaremos sempre as mais
rigorosas práticas comerciais
em termos de ética na seleção
e negociação de origens.

•	
Caso pretenda procurar ou aceitar uma oferta pública, notifique previamente
o seu supervisor. Discuta com o seu supervisor se as suas tarefas oficiais
afetam o seu trabalho e trabalhe de forma construtiva com ele no sentido de
evitar qualquer impacto adverso na realização das suas responsabilidades
profissionais na AGCO
•	
Nunca pressione ou force colegas a apoiar um candidato político ou uma causa
política ou beneficente.
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VI.

AGIR SEGUNDO OS PADRÕES DA AGCO

A AGCO acredita que a ética e o comportamento são responsabilidades individuais. A Empresa espera padrões de
comportamento elevados de todos os seus funcionários, independentemente do seu cargo ou posição hierárquica.
Cada um de nós tem a obrigação de conduzir os negócios da AGCO de forma justa e imparcial, ética e adequada.
A. Presentes, favores e conflitos de interesses
i. Presentes, entretenimento e hospitalidade

As nossas
decisões
comerciais
devem ser
tomadas
pensando
exclusivamente
na qualidade,
serviços, preços
e fatores
competitivos da
mesma índole.

As nossas decisões comerciais devem ser tomadas pensando exclusivamente na qualidade, serviços, preços e fatores
competitivos da mesma índole. Devemos evitar decisões que sejam influenciadas por cortesias profissionais ou que aparentem
tal influência. A AGCO considera “cortesia profissional” qualquer forma de presente, entretenimento ou hospitalidade em que o
destinatário não pague o valor de mercado justo.
Pontualmente, os funcionários da AGCO podem oferecer ou aceitar cortesias profissionais convencionais ou modestas, que
estejam relacionadas com discussões comerciais legítimas. Apesar de ser difícil definir “convencional” e “modesto” sem
determinar um valor específico, o senso comum e a razoabilidade devem ditar se um presente, forma de entretenimento ou
hospitalidade deve ser considerado extravagante ou excessivo. Não deve oferecer nem aceitar nada que possa influenciar, ou
aparentar influenciar, uma tomada de decisões independente na procura dos melhores interesses da AGCO. Todos os nossos
negócios devem ser feitos de forma completamente imparcial e estar isentos de quaisquer tratamentos preferenciais que
resultem do interesse pessoal dos nossos funcionários.
Se a oferta ou aceitação de um presente, forma de entretenimento ou hospitalidade puder ser considerada como sendo um
incentivo impróprio à realização de serviços para o benefício da AGCO, tal não será permitido. É permitido oferecer lembranças
convencionais da AGCO aos nossos clientes e fornecedores, de acordo com os procedimentos da AGCO.

Perguntas e respostas
P: Um contato de um dos principais vendedores da AGCO convidou-me a mim e vários colegas da AGCO para
jantarmos com ela num restaurante caro e assistirmos a um concerto no seu camarote de luxo. Podemos aceitar
o convite?
R: Pode considerar-se que o jantar, juntamente com os bilhetes para o concerto, são um presente demasiado luxoso
e extravagante, podendo considerar-se este convite como uma tentativa indevida de o vendedor conseguir conquistar
ou manter o negócio com a AGCO. Apesar de por vezes nos ser permitido oferecer ou aceitar presentes, formas
de entretenimento ou hospitalidade que sejam modestos e relevantes para discussões empresariais da AGCO,
dependendo das circunstâncias, a oferta deste vendedor pode ser considerada excessiva. Antes de oferecer ou aceitar
convites como este, deve abordar a situação com o seu supervisor ou procurar aconselhamento junto do Chief Ethics
and Compliance Officer da AGCO.

Tal como abordado com maior detalhe na secção intitulada Anti-subornos e anticorrupção, os funcionários estão estritamente
proibidos de oferecer ou fornecer algo de valor a representantes governamentais. Pode encontrar informações adicionais no
Manual do Programa de Conformidade com as Políticas Anticorrupção da AGCO Corporation, que se encontra no Web site Global
Compliance no InsideAGCO.
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ii. Conflitos de interesses
Cada um de nós tem a obrigação de realizar o seu trabalho para a Empresa de forma eficiente e objetiva. Devemos evitar
quaisquer situações ou ações que possam dar origem a um conflito de interesses - ou que possam parecer um conflito de
interesses. Os conflitos de interesses ocorrem sempre que os nossos interesses pessoais ou os interesses dos membros da
nossa família interferem ou aparentam interferir com os interesses da AGCO. Um conflito de interesses real ou aparente pode
surgir de várias formas diferentes, incluindo:
•	
Através da propriedade de, ou de um interesse em, um concorrente ou uma empresa com a qual a AGCO tenha ou esteja a
contemplar ter uma relação (por exemplo, fornecedores, clientes, senhorios, distribuidores, licenciados/licenciadores, etc.);
•	
Através da existência de qualquer relação comercial, financeira ou outra com fornecedores ou concorrentes que possam
afetar ou aparentar afetar o seu julgamento independente em nome da AGCO;
•	
Através da obtenção de lucros ou do auxílio a que outros obtenham lucros resultantes de informações confidenciais ou
oportunidades comerciais que lhe sejam disponibilizadas devido ao seu cargo na Empresa;
•	
Através do desempenho do cargo de funcionário, diretor, administrador, parceiro, agente ou consultor de um concorrente,
fornecedor ou cliente atual ou possível;
•	
Através da realização de trabalhos clandestinos ou da prestação de serviços a outra empresa enquanto administrador, diretor, agente, representante ou consultor em que a sua participação o possa afastar das suas obrigações para com a AGCO;
•	Através da devoção de horas de trabalho ou de recursos da AGCO a atividades que não estejam relacionadas com o seu
cargo na Empresa;
•	
Através do exercício de influência ou da tentativa de influenciar qualquer transação comercial entre a Empresa e outra
entidade na qual tenha, direta ou indiretamente, interesse financeiro;
•	Através da venda, troca ou permuta não autorizada de artigos com outros, nas instalações da Empresa ou durante o tempo
da Empresa;
•	Através da aceitação de oportunidades descobertas através do seu cargo na AGCO para usufruto pessoal;
•	
Através da distribuição de notas, panfletos, publicidade ou qualquer outro tipo de literatura pessoal durante o horário de
trabalho ou em qualquer outra área ou,
•	Através da participação ou da solicitação de apostas, lotarias ou qualquer outro jogo de azar.

Perguntas e respostas
P: A minha mulher tem uma empresa que presta serviços de consultoria em tecnologia informática. Quando falei na
empresa dela ao meu colega do departamento de TI, ele demonstrou interesse em que a empresa da minha mulher
fizesse alguns trabalhos para a Empresa. Haveria algum problema neste negócio?
R: Provavelmente sim. A possível relação comercial entre a sua esposa e a AGCO pode representar um conflito de
interesses ou, no mínimo, aparentar ser um conflito de interesses. Ao contratar a sua esposa, a AGCO pode estar a
fornecer um benefício indevido à sua esposa, como resultado do seu cargo na Empresa. Deverá divulgar o negócio ao
seu supervisor ou ao Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO, que lhe poderá então fornecer indicações sobre o
curso de ação adequado.

A comunicação é o mais importante. Se acreditar que pode (ou um membro da sua família) ter interesses que possam interferir
com o seu cargo na AGCO, deverá discutir imediatamente a situação com o seu supervisor ou o Chief Ethics and Compliance
Officer da AGCO, de forma a obter indicações sobre o melhor procedimento a adotar. Em muitos casos, o interesse, a relação,
ou a transação que divulga não serão considerados nocivos para a Empresa e poderá ser-lhe permitido que os execute. E ao
apresentar possíveis conflitos de interesses ao seu supervisor ou ao Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO, ajuda a
melhorar a reputação da AGCO em termos de honestidade, integridade e negociação justa.
Caso seja supervisor na AGCO, desempenha um papel crucial a auxiliar a Empresa a gerir conflitos de interesse reais e
aparentes. Se um funcionário lhe comunicar um possível conflito, é da sua responsabilidade debater a situação com o Chief
Ethics and Compliance Officer da AGCO, fornecendo depois indicações ao funcionário acerca da melhor forma de resolver a
questão. Em caso de dúvida, peça auxílio e ajude-nos a garantir que evitamos qualquer conflito de interesses.
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Todos partilhamos a obrigação de proteger e utilizar corretamente a propriedade e os fundos que a AGCO nos confia
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no desempenho das nossas funções com a Empresa.
A propriedade da AGCO não só inclui propriedades físicas, como instalações, equipamento, veículos e artigos, mas também
sistemas de comunicação, como mensagens de correio eletrônico, telefones e a utilização da Internet. A Empresa incentiva-nos
a termos a noção dos custos inerentes ao nosso trabalho e a estarmos atentos a oportunidades para melhorar o desempenho
e, em simultâneo, reduzir os custos. A conservação de recursos permite que a AGCO compita de forma mais eficiente, ofereça
empregos e invista no futuro.
A AGCO compreende que, pontualmente, pode ser necessário efetuar uma determinada utilização pessoal da propriedade da
Empresa, como do sistema de comunicação. No entanto, como regra geral, deve evitar utilizações pessoais da propriedade da
Empresa, quer se trate de material de escritório, ou de equipamento de valor superior, como computadores ou veículos. Da
mesma forma, a propriedade da AGCO não deve ser utilizada para benefícios pessoais, nem vendida, emprestada ou oferecida,
independentemente da condição ou valor, a menos que tenha autorização para o fazer.
Para além da utilização devida da propriedade da Empresa, cada um de nós é individualmente responsável pela utilização
adequada dos fundos da AGCO. Quer seja responsável por investir dinheiro da AGCO ou apenas esteja à procura de um
reembolso pela utilização de dinheiro seu em negócios da AGCO, deve garantir que a Empresa obtém um bom negócio. Se
analisar, aprovar ou certificar a correção de um voucher, talão ou outra declaração financeira na sequência da sua função na
AGCO, deverá sempre confirmar primeiro que as compras e valores são adequados.
C. Proteção de dados
A AGCO possui vários tipos diferentes de dados sensíveis que devem ser protegidos cuidadosamente. Quer estes dados
provenham de clientes, fornecedores, vendedores ou dos nossos próprios funcionários, cada um de nós é responsável por
garantir que apenas são utilizados para a sua finalidade prevista e que a AGCO está em conformidade com toda a legislação
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aplicável sobre valores mobiliários e privacidade de dados. Nunca deveremos aceder ou partilhar estes dados sem primeiro
obter uma aprovação prévia adequada. A política de proteção de dados da AGCO não se aplica apenas ao proprietário, à
comercialização e avaliação de dados da AGCO, mas tudo isto se aplica aos dados de outras empresas
que temos na nossa posse.
D. Propriedade intelectual
A propriedade intelectual da AGCO constitui alguns dos seus ativos mais valiosos. Assim, cada um de nós deve cumprir toda a
legislação ou regulamentos sobre propriedade intelectual e ajudar a garantir a proteção e utilização adequada da propriedade
intelectual da AGCO. Da mesma forma, devemos respeitar os direitos de propriedade intelectual dos outros, incluindo a nossa
concorrência e antigos funcionários. Como a propriedade intelectual da AGCO pode incluir tudo o que concebemos ou criamos
no desempenho das nossas funções na Empresa, devemos ter em conta que esses designs e criações permanecerão como
propriedade da Empresa e protegidos por Lei depois de sairmos da AGCO.
Caso tenha dúvidas acerca das suas responsabilidades de proteção da propriedade intelectual da Empresa e acerca dos direitos
de propriedade intelectual dos outros, contate o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.

Pontos principais
A propriedade intelectual da AGCO pode incluir:
•	Direitos de autor
•	Marcas comerciais
•	Patentes
•	Segredos comerciais
•	Designs
•	Invenções
•	Processos comerciais
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E. Privacidade e confidencialidade
A AGCO está empenhada em respeitar a privacidade e confidencialidade de todos os funcionários, clientes, vendedores e
outros parceiros comerciais dos quais recolhe, armazena e processa informações pessoais ou sensíveis. Para além disto, a
Empresa cumpre toda a legislação e regulamentos aplicáveis no que diz respeito à privacidade e confidencialidade. Todas as
informações que a AGCO recolha serão utilizadas apenas para efeitos comerciais legítimos, sendo que qualquer acesso a tais
informações estará limitado aos funcionários que tenham uma real necessidade comercial de lhes aceder.
A menos que a Lei obrigue à divulgação, todos os funcionários da AGCO partilham a obrigação de proteger a privacidade e
confidencialidade das informações que são confiadas à Empresa. Entre as informações confidenciais incluem-se todas as

A AGCO está
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em respeitar a
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informações não públicas cuja divulgação possa ser útil para a concorrência ou nociva para a AGCO ou respectivos clientes.
Os funcionários devem proteger todas as informações proprietárias referentes à AGCO ou respectivos associados comerciais
de forma consistente com a legislação aplicável e os procedimentos, políticas e quaisquer acordos aplicáveis da AGCO. No
desempenho das suas atividades diárias, os funcionários são muitas vezes expostos a informações sobre a AGCO e outras
empresas que não estão habitualmente disponíveis a pessoas externas ou até a outros funcionários.

Pontos principais
Privacidade das comunicações
A privacidade das comunicações comerciais é essencial para os nossos sistemas de informação. É política da
AGCO procurar minimizar a intrusão nos seus registros comerciais, como registros dos funcionários, registros de
pagamento, planos de benefícios, acordos de licenças de parentalidade e sucessão e registros de planejamento
de carreira. Estes registros apenas contêm as informações necessárias para efeitos comerciais e estão em
conformidade com a Lei. Para a AGCO, a proteção do direito à privacidade dos nossos funcionários é tão
importante como a proteção das informações proprietárias da AGCO.
Todas mensagens de correio eletrônico e outros materiais gerados através da propriedade da Empresa são da
exclusiva responsabilidade da Empresa, sendo que os funcionários não têm interesses pessoais ou direito de
privacidade sobre esses materiais, incluindo mensagens de correio eletrônico que possam enviar ou receber a
partir dos seus computadores e que sejam de natureza pessoal.

i. Não-divulgação de informações
A tecnologia é uma propriedade valiosa, sendo ilegal utilizá-la para qualquer finalidade que não aquela para a qual a
tecnologia foi cedida e para a qual se destina. A tecnologia que a AGCO desenvolver para si ou para os seus clientes é
valiosa e privilegiada, dizendo respeito apenas à AGCO e respectivos clientes. Como tal, cada funcionário que obtenha
informações acerca da tecnologia detida pela AGCO tem o dever de evitar divulgações não autorizadas. Aplicam-se
as mesmas rigorosas regras de não divulgação à tecnologia e informações cedidas pelos fornecedores e clientes à
AGCO quer essas informações sejam proprietárias ou não. As únicas informações de fornecedores/clientes que um
funcionário da AGCO está autorizado a divulgar a terceiros são as que o fornecedor/cliente divulgar explicitamente
e, mesmo nessas situações, apenas para as terceiras partes a que tiver sido concedida uma aprovação explícita do
fornecedor ou cliente.
ii. Divulgação pública
Caso alguém externo à Empresa lhe apresente questões sobre a AGCO, não deverá efetuar qualquer tentativa de
responder à questão, exceto quando estiver autorizado para o fazer. Em vez disso, deverá remeter a pessoa para a fonte
adequada da Empresa que tenha autorização para falar em nome da AGCO. Caso não saiba a quem dirigir a questão,
pergunte ao seu supervisor. A AGCO incentiva os seus funcionários a discutir o negócio da Empresa na comunicação
social ou em salas de chat, quadros de administração ou outros fóruns públicos.
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F. Operações de iniciados
No desempenho dos nossos cargos na AGCO, deparamo-nos com informações altamente confidenciais sobre
a nossa Empresa ou sobre outras empresas, informações essas que ainda não estão disponíveis ao público.
As informações não-públicas que possam afetar a decisão razoável de um investidor adquirir, vender ou
manter valores mobiliários é considerada informação privilegiada material. Enquanto funcionários da AGCO
estamos proibidos, ao abrigo da legislação de valores mobiliários e da política da AGCO, de negociar os valores
mobiliários de uma empresa quando possuirmos informações privilegiadas relevantes sobre essa empresa.
Pontos principais
O que é considerado informação privilegiada relevante?
•	Investigação e desenvolvimento referente a novos produtos, serviços ou empreendimentos comerciais
•	Previsões financeiras ou resultados não divulgados, como receitas, lucros e despesas
•	Possíveis aquisições, desinvestimentos ou fusões
•	Alterações significativas na direção ou Conselho de supervisão
•	Eventos legais ou regulamentares, como litigação significativa, investigações governamentais ou
possíveis multas
•	Contratos novos ou perdidos, fornecedores, vendedores ou parcerias comerciais

Para além da nossa própria obrigação legal em evitar a negociação de valores mobiliários com base em
informações privilegiadas relevantes, também é contra a Lei e a política da AGCO comunicar ou fazer
sugestões acerca de informação privilegiada a outros, incluindo parentes, amigos ou vizinhos.
As consequências das operações de iniciados podem ser severas para si e para a nossa Empresa, incluindo
multas significativas, penalizações e até prisão. Caso tenha dúvidas ou questões sobre a adequação de uma
negociação de valores mobiliários, deverá contatar o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO antes de
efetuar a negociação. Da mesma forma, determinados funcionários estão sujeitos a requisitos de partilha de
informações privilegiadas devido aos seus cargos na Empresa, devendo confirmar junto do Chief Ethics and
Compliance Officer antes de negociar valores mobiliários.
Para obter mais informações, consulte a Política sobre operações de iniciados da AGCO que se encontra
no Web site Global Compliance no InsideAGCO.
Perguntas e respostas
P: Esta semana, um contato de um dos nossos principais fornecedores disse-me que a empresa
dele está prestes a adquirir outro fornecedor da AGCO. Apesar de saber que não posso utilizar
esta informação para adquirir valores mobiliários do nosso fornecedor maior, posso dizer à
minha mulher para investir?
R: Não. O seu contato com o fornecedor da AGCO forneceu-lhe informações privilegiadas relevantes.
Como tal, não só está proibido de negociar valores mobiliários desse fornecedor, como também
está proibido de comunicar ou sugerir a terceiros a aquisição de valores mobiliários desse
fornecedor. Fazê-lo violaria tanto a legislação dos valores mobiliários como a política da AGCO.
Apenas depois de as informações sobre a aquisição do fornecedor serem divulgadas publicamente
é que poderá (ou a sua esposa) adquirir ações.
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VII.

MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS REGISTROS
FINANCEIROS E DE OUTROS REGISTROS DA EMPRESA

A. Integridade financeira
A precisão e integridade dos registros contábeis e financeiros da AGCO é crucial para o sucesso de todos. Todos os livros, registros
e contas da AGCO devem ser mantidos de forma precisa e auditável e em conformidade com os princípios contábeis geralmente
aceitos. Não devem ser efetuados registros que ocultem ou dissimulem intencionalmente a natureza verdadeira de uma transação
da AGCO. Os funcionários devem respeitar, especificamente, as seguintes importantes diretrizes:
•	
Não deverão ser definidos fundos ou contas, nem mantidos para qualquer efeito que não esteja descrito de forma precisa e
completa nos livros e registros relevantes.
•	Não deverão ser definidos, para qualquer efeito, fundos ou ativos não divulgados, não registrados ou que não se encontrem
registrados em livros.
•	
Não deverão ser efetuados registros falsos ou fictícios, nem publicados registros que originem interpretações incorretas. Todos
os registros deverão descrever de forma precisa e justa a transação que pretendem abranger.
•	Apenas se podem efetuar pagamentos referentes a serviços realmente prestados ou a produtos entregues; as faturas falsas
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ou fictícias podem não ser pagas.
•	
Nenhum documento será datado com qualquer data que não a data real de execução, a menos que o documento indique
claramente na sua face que a data deve ser considerada uma data diferente.
•	
As despesas relacionadas com o negócio nas quais se incorreu corretamente na realização do negócio da Empresa devem ser
documentadas imediatamente com precisão e estar completas nos relatórios de despesas. O funcionário deve diferenciar as
despesas de deslocação, despesas referentes a conferências comerciais e despesas referentes a entretenimento comercial.
Caso tenha motivos para acreditar que os livros e registros da AGCO não estão a ser mantidos em conformidade com estes
requisitos, deve comunicar o assunto diretamente ao seu supervisor ou ao Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
Pontos principais
Uma gestão eficiente do dinheiro e das contas da AGCO ajuda a evitar subornos, comissões e outros pagamentos ilegais.
O dinheiro de controlo incerto ou outros fundos (por exemplo, fundos secretos) pode contribuir para uma utilização
indevida dos ativos da AGCO e permitir o logro dos controlos definidos para evitar subornos, comissões ou pagamentos
ilegais ou indevidos. Seguem-se algumas diretrizes a ter em conta:
•	
Todas as contas bancárias que contenham fundos da AGCO, exceto contas nos nomes de titulares de fundos de
maneio, devem ser definidas e mantidas no nome da AGCO.
•	Todas as transações que contenham fundos da AGCO devem ser identificadas de forma clara nos livros e registros
da AGCO.
•	Todas as transferências bancárias e em dinheiro devem ser processadas de uma forma que elimine quaisquer
possibilidades de dúvida ou suspeita.
	
Por exemplo, todo o dinheiro recebido pela AGCO deve ser imediatamente registrado nos seus livros e depositado
numa conta bancária da AGCO.
•	
A AGCO não deverá manter fundos sob a forma de dinheiro, exceto na medida do razoavelmente necessário para
operações comerciais normais.

MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS REGISTROS FINANCEIROS E DE OUTROS REGISTROS DA EMPRESA

32

Os acionistas da AGCO
e a comunidade de
investimento dependem
de nós para garantir que
quaisquer documentos
públicos ou declarações
financeiras realizadas
pela AGCO são precisas
e completas.

33

B. Registros financeiros
Os acionistas da AGCO e a comunidade de investimento dependem de nós para garantir
a precisão e integridade de quaisquer documentos públicos ou declarações financeiras
que a AGCO realize com a Securities and Exchange Commission (SEC). Especificamente,
as equipes financeira e contabilística da AGCO devem adotar um cuidado particular na
preparação e realização de comunicados à SEC, bem como na preparação de outras
declarações financeiras ou anúncios públicos em nome da Empresa.
Enquanto empresa dos E.U.A., a AGCO deve estar em total conformidade com a Lei
Sabanes-Oxley de 2002 dos E.U.A. e com os princípios contábeis geralmente aceitos,
aplicando-os de uma consistente e conservadora. A criação de relatórios atempados,
exatos e completos para a SEC também faz parte da política da AGCO, tal como corrigir
logo que possível qualquer declaração efetuada que esteja incorreta, após a confirmação
de que tal declaração está realmente incorreta e de que a incorreção é relevante.
C. Manutenção de registros
No exercício das nossas funções na AGCO criamos vários tipos de diferentes registros
e documentos que têm de ser mantidos em conformidade com as políticas de gestão
dos registros da Empresa. Estes registros da Empresa podem desempenhar um papel
importante numa auditoria ou investigação governamental, ou podem ser descobertos
em litígios que envolvam a Empresa. Como tal, nunca devemos alterar inadequadamente
ou destruir os registros da Empresa, devendo, isso sim, procurar a conformidade com os
programas aplicáveis de manutenção de registros.
Em determinadas situações, a AGCO pode apresentar uma retenção legal ou litígio que
requeira que os funcionários não cumpram os programas de destruição de registros
normais, para que se possam efetuar investigações que estejam ameaçadas ou
pendentes, processos legais ou auditorias que envolvam a AGCO. Cada um de nós
deve identificar todos os registros afetados que estejam sob a nossa alçada e mantêlos conforme requerido por Lei. Também deve certificar-se de que todos os sistemas
automáticos que existam para eliminação de registros estão preparados para evitar a
destruição dos registros e informações aplicáveis.
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A AGCO está em conformidade com a legislação de cada país em que opera. Enquanto funcionários, cada um de nós tem a
responsabilidade de estar familiarizado e respeitar completamente a legislação e regulamentos que se apliquem às suas
funções na Empresa.
A. Trabalhar com o Estado
Quando trabalha com o Estado, a AGCO obedece a toda a legislação e regulamentos aplicáveis, em particular aos requisitos
especiais associados aos contratos e transações com o Estado. Caso o desempenho das suas funções na AGCO lhe proporcione
contato com funcionários do Estado, ou caso lhe seja solicitado que forneça informações em relação a um inquérito ou
investigação governamental ou regulatório do Estado, deve oferecer uma total cooperação e certificar-se de que todas as
informações que fornece são verdadeiras e precisas e que os legítimos interesses da AGCO são protegidos. Nunca devemos
induzir em erro ou tentar obstruir uma investigação governamental ou regulatória. Da mesma forma, nem a AGCO, nem os seus
funcionários podem efetuar qualquer tipo de retaliações contra alguém que coopere com o Estado ou uma agência regulatória.

Nunca devemos
induzir em erro
ou tentar obstruir
uma investigação
governamental ou
regulatória.

Procure sempre obter aconselhamento junto do seu supervisor ou do Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO antes de
responder a um pedido de informações de uma agência governamental ou regulatória.
Pontos principais
Contratação de funcionários do Estado
A AGCO deve seguir regras especiais no que diz respeito ao recrutamento ou contratação de funcionários do Estado.
A Empresa não pode oferecer ou discutir empregos com alguém que esteja atualmente a desempenhar uma posição
governamental que esteja relacionada com a Empresa ou a autoridade com jurisdição no setor de negócio da Empresa.
Mesmo depois de estes indivíduos abandonarem as suas posições governamentais, poderão existir restrições locais
que limitem a possibilidade de serem empregados pelo setor privado. Em caso de dúvida, consulte o Chief Ethics and
Compliance Officer da AGCO.
Devido às importantes obrigações da AGCO no que diz respeito a trabalhar com o Estado, é essencial que adotemos processos
que ajudem a garantir que quaisquer relatórios, certificados, declarações ou propostas estão atuais, precisas e completas e que
os requisitos desse contrato estão identificados adequadamente e são comunicados às partes responsáveis.
B. Legislação sobre concorrência
A AGCO procura competir de forma justa, honesta e íntegra em todos os mercados em que opera. Enquanto funcionários, cada
um de nós tem a obrigação de respeitar a legislação sobre concorrência aplicável. Esta legislação é frequentemente complexa
e varia de uma jurisdição para outra. A AGCO espera que não tenha qualquer comportamento ou atividades que possam ser
consideradas anticoncorrenciais. Tal comportamento poderia violar esta legislação ou expor a Empresa a riscos financeiros ou
reputacionais significativos.
Em caso de dúvida, consulte o seu supervisor ou o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
Pontos principais
Exemplos de comportamento anticoncorrencial
Existem várias formas de comportamento anticoncorrencial que devemos evitar, entre as quais se incluem:
•	Realização de acordos de estabelecimento de preços com a concorrência;
•	Divisão de clientes, mercados ou territórios com a concorrência;
•	Manipulação de licitação com concorrentes;
•	Exercício de pressão sobre um concessionário em relação a preços de revenda de produtos AGCO;
•	Divulgação não autorizada de segredos comerciais ou informações proprietárias da AGCO;
•	Utilização de métodos impróprios para obter conhecimento concorrencial (incluindo segredos sobre transações ou informações proprietárias); e
•	Participação em boicotes a um cliente, fornecedor ou região.
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A recolha e utilização adequadas de conhecimento concorrencial são importantes para o sucesso da AGCO. Se alguma vez
lhe forem oferecidos segredos comerciais ou informações proprietárias da concorrência, ou caso tenha qualquer dúvida
acerca da legitimidade das informações da concorrência, deverá consultar imediatamente o seu supervisor ou Chief Ethics
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and Compliance Officer da AGCO. Da mesma forma, e tal como mencionado na secção Privacidade e Confidencialidade
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acima, deverá ter o cuidado de não divulgar informações proprietárias da AGCO à nossa concorrência.
Perguntas e respostas
P: Este ano vou participar numa reunião da associação comercial e prevejo que entre os participantes se
encontrem vários concorrentes da AGCO. Posso falar com eles?
R: As conversas com contatos da concorrência da AGCO podem ser permitidas desde que essas conversas não digam
respeito às operações comerciais da AGCO, nem envolvam informações sensíveis ou proprietárias. Se um concorrente
procurar abordar assuntos como preços, territórios, produtos novos ou outras informações concorrenciais ou sensíveis,
deverá interromper imediatamente a conversa e notificar o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
C. Anti-subornos e anticorrupção
A AGCO tem implementada, há já muito tempo, uma política que proíbe atividades que possam ser consideradas como
suborno ou comportamento corrupto. “Suborno” é definido como a oferta, concedimento, solicitação ou recepção direta ou
indireta de um prémio indevido com o intuito de influenciar o comportamento de alguém no Estado ou de forma a obter uma
vantagem comercial. Independentemente de estar a trabalhar com um oficial do Estado ou com um funcionário do setor
privado, o suborno é estritamente proibido pela AGCO.
Os subornos não só vão contra a política da Empresa, como também são proibidos por Lei. A maior parte dos países possui
legislação que proíbe o suborno de oficiais locais ou estrangeiros, como é o caso da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro dos E.U.A. Qualquer violação desta legislação representa uma ofensa grave e pode resultar em multas significativas
para a AGCO e na prisão dos indivíduos envolvidos. Estas consequências são verdadeiras mesmo em países onde possa parecer que esses pagamentos a oficiais do Estado ou a funcionários do setor privado são uma parte normal da realização de
negócios. Em todos os casos, basta que um ato aparente violar a legislação anti-suborno e anticoncorrencial para que sejam
causados danos significativos à reputação da AGCO, provocando um impacto negativo nas nossas operações globais.
Por vezes, a AGCO pode estabelecer parcerias com terceiras partes que trabalham em nome da Empresa como
adjudicatários, agentes ou distribuidores. Deve ter em conta que as políticas anti-subornos e anticorrupção da Empresa
também se aplicam a estas terceiras partes. A AGCO pode ser responsabilizada por todas as possíveis violações da
legislação sobre suborno ou corrupção em que estas terceiras partes incorram. Enquanto funcionários da AGCO, todos
somos responsáveis por efetuar corretamente as devidas diligências na seleção e monitorização dos adjudicatários, agentes

A recolha e
utilização
adequadas de
conhecimento
concorrencial
são importantes
para o sucesso
da AGCO.

e parceiros com quem a AGCO opere.
Perguntas e respostas
P: Como sei se o indivíduo ou a empresa com quem estou a trabalhar noutro país é considerado um oficial público
ou estadual?
R: O termo “Estado” ou “oficial público” pode incluir:
•	Funcionários de um Governo ou negócio detido pelo Estado;
•	Candidatos políticos, partidos, ou oficiais de partidos;
•	Membros de famílias reais;
•	Funcionários de departamentos ou agências estatais;
•	Funcionários de empresas detidas pelo Estado, empreendimentos conjuntos ou bancos detidos pelo Estado (em
determinados países);
•	Indivíduos que estejam contratualmente comprometidos com qualquer entidade estadual.
P: A minha unidade comercial colabora de perto com agentes e representantes noutros países para comercializar
produtos e serviços da AGCO. Como posso garantir que estes agentes e representantes não violam a legislação
referente a subornos e corrupção?
R: A AGCO mantém um conjunto robusto de políticas, processos e controles que foi desenvolvido ao longo de muitos
anos. Qualquer negócio com agentes, representantes ou distribuidores deve seguir as políticas da AGCO. Estas políticas
encontram-se no Web site Global Compliance no InsideAGCO.
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Para nos ajudar a garantir que os fundos da Empresa não são utilizados para efeitos ilegais, devemos manter livros
e registros precisos de todos os pagamentos que fizermos em nome da Empresa. A AGCO proíbe estritamente a
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utilização de pagamentos de facilitação ou propinas para assegurar ou acelerar ações legais rotineiras do Estado.
Para além desta secção do Código, a AGCO tem muitos outros recursos que pode consultar caso tenha dúvidas
ou questões acerca da política da AGCO em relação a subornos e corrupção. Um destes recursos é o Manual do
Programa de Conformidade com as Políticas Anticorrupção da AGCO Corporation que pode ser encontrado no Web
site de Global Compliance no InsideAGCO.
D. Lavagem de dinheiro
A AGCO apenas efetua negócios com clientes respeitáveis que estejam envolvidos em atividades empresariais
legítimas e com fundos resultantes de origens legítimas. Enquanto empresa, temos o compromisso de respeitar toda
a legislação antilavagem de dinheiro e antiterrorismo em todo o mundo. “Lavagem de dinheiro” refere-se a transações
que se destinam a ocultar a origem ilegal de fundos, de forma a fazer com que esses fundos aparentem ser legítimos.
Qualquer pessoa que realize lavagem de dinheiro, não só prejudica a reputação da integridade da Empresa, como
também se sujeita a si e à Empresa a severas penalizações civis e criminais.

A AGCO está empenhada
em cumprir a legislação e
regulamentos de importação
aplicáveis, incluindo a
legislação que regula a
conformidade aduaneira.

Perguntas e respostas
P: A minha equipe começou recentemente a trabalhar com um novo fornecedor estrangeiro. Quando
fizemos a nossa encomenda inicial, o fornecedor solicitou que efetuássemos o pagamento para a conta
bancária de uma terceira parte com a qual a AGCO não realiza negócios. Haveria algum problema com
esta forma de pagamento?
R: Provavelmente sim. O fato de este fornecedor estar a solicitar que o pagamento seja efetuado a uma
terceira parte com a qual a AGCO não tem negócios é problemático e poderá ser um indicador da existência
de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. Informe o fornecedor de que a AGCO apenas irá pagar
diretamente ao fornecedor e, caso este rejeite o pagamento direito, debata a questão com o Chief Ethics and
Compliance Officer da AGCO.

E. Conformidade comercial
A AGCO está presente em todo o mundo e tem de cumprir a legislação e regulamentos que regem as suas práticas
comerciais. Esta legislação e regulamentos incluem a importação e exportação controles de, requisitos antiboicote e
embargos comerciais.
A Empresa define “exportação” como sendo a transferência de artigos, produtos, serviços ou tecnologias da AGCO para
fora das fronteiras de um país. Independentemente das nossas funções na Empresa, somos responsáveis por garantir
a conformidade com a legislação que rege a classificação, licenciamento, utilização final, destinatários e deveres
relacionados com as exportações da AGCO. A violação dos regulamentos de controle da exportação pode fazer com que
a Empresa perca a autorização para exportar produtos, podendo também resultar em penalizações civis e criminais. Para
facilitar a nossa conformidade com os controles de exportação aplicáveis, deverá sempre manter registros precisos e
completos das atividades de exportação da AGCO.
A AGCO também está empenhada em cumprir a legislação e regulamentos de importação aplicáveis, incluindo a
legislação que rege a conformidade aduaneira.
Como empresa dos E.U.A., a AGCO está proibida de participar ou de incentivar qualquer boicote económico de países,
grupos ou indivíduos, incluindo o Boicote da Liga Árabe a Israel. Caso receba um pedido de participação em tal boicote,
deverá notificar imediatamente o seu supervisor ou o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
Da mesma forma, a AGCO está proibida, ao abrigo da Lei dos E.U.A., de efetuar atividades comerciais com determinados
países, pessoas e produtos sancionados. Para verificar a adequação das suas relações em nome da AGCO, deverá
consultar o seu supervisor ou o Chief Ethics and Compliance Officer da AGCO.
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IX.

CONFORMIDADE GLOBAL

A AGCO mantém um site de Intranet, o Global Compliance, onde existem
informações adicionais sobre este Código, outras políticas e diretrizes,
juntamente com outras questões de ética e conformidade que se podem
encontrar no InsideAGCO. Caso não tenha acesso ao site da Intranet,
solicite mais informações ao seu gestor, departamento de Recursos
Humanos, ou departamento Jurídico.

Pontos principais
Para entrar em contato com o Chief Ethics and Compliance Officer,
utilize um dos meios seguintes:
•	Correio eletrônico: roger.batkin@agcocorp.com
•	Correio postal:

Roger Batkin

		
		

Vice President,
General Counsel and Corporate Secretary

		

AGCO Corporation

		

4205 River Green Parkway

		

Duluth, GA 30096

Para efetuar uma denúncia:
https://agcocorp.alertline.com

Notas

Notas

