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Nossa cultura de confiança 

Generosidade 

O primeiro a dar crédito e o último a recebê-lo. Celebramos as vitórias dos outros na Modine e torcemos por seu suces-
so. Somos uma equipe diversa, global, que trabalha em conjunto para o bem maior. 
 
Integridade 

Apoiamos nossos produtos e nossa palavra. Se houver um problema, mudaremos o rumo para solucioná-lo. 
 

Desenvolvimento 

Somos dedicados à melhoria contínua de nossa equipe, processos e empresa. Sempre tentamos ser melhores e tornar 
os outros melhores. 
 

Responsabilidade 

Somos todos responsáveis pelo sucesso de nossos produtos, processos e equipe. Cada um de nós tem o dever de tor-
ná-los melhores. 
 

Comunicação e resolução de conflitos 

Somos honestos e transparentes. Todos têm voz na empresa. Compartilhamos ideias e preocupações, enfrentamos de-
safios e aconselhamos uns aos outros. Somos uma família. 
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Fazer negócios da forma certa 

1. Seja honesto, justo e confiável. 

2. Viva nossos valores todos os dias. 

3. Obedeça às leis e normas aplicáveis. 

4. Seja a voz da integridade e informe imediatamente quaisquer preocupações que tiver sobre a conformidade com as 
leis, nossas políticas ou nosso Código.  

5. Simplifique. Seguir o nosso Código não é algo complicado. 
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P.  O que esperar? 

A conformidade com as exigências legais onde quer que trabalhemos é nossa 
exigência mínima. Devemos atender também aos padrões éticos estabelecidos 
em nosso Código, que podem ser mais rigorosos do que as leis locais. Uma 
prática pode ser permitida e talvez até legal em alguns países, mas isso não 
significa que seja aceitável por nosso Código. 

Conduta ética – responsabilidade de todos 

Nosso Código é aplicável a todos os diretores e funcionários, nossas subsi-
diárias e afiliadas, e a todos que fazem negócios em nome de nossa empresa. 

Quando estiver em dúvida:  PEÇA AJUDA 

Ética e conformidade são questões comerciais. Assim como você deve infor-
mar qualquer outra questão comercial, se você tiver dúvidas sobre ética ou con-
formidade, peça ajuda e continue pedindo até que esteja satisfeito.  

Como? 

Todos nós devemos informar, de boa-fé, qualquer preocupação sobre ética ou 
conformidade. Dependendo da situação, informar suas preocupações de boa-fé 
para seu supervisor direto é normal e adequado. Todos os supervisores e geren-
tes (mesmo que o informante não esteja sob sua supervisão direta) têm 
obrigação de receber e agir, se houver qualquer preocupação sobre ética ou 
conformidade. Da mesma forma, todos os funcionários devem cooperar inte-
gralmente com qualquer investigação feita pela empresa, e devem ser discretos 
em relação a qualquer comunicação relativa à referida investigação. 

Contudo, você deve se sentir à vontade para informar sua preocupação a 
qualquer um dos seguintes:  o supervisor do seu supervisor, um membro do 
setor de Recursos Humanos, Departamento Jurídico ou de Conformidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa linha direta 

Se você não se sentir à vontade para entrar em contato com essas 
pessoas, nossa linha direta é um meio prático de comunicar essas 
questões pela internet ou por telefone para uma empresa inde-
pendente, a EthicsPoint. Contratamos uma empresa independente pa-
ra coletar e comunicar informações diretamente para o nosso Comitê 
de Ética de Negócios. Onde for permitido pelas leis locais, essas co-
municações para a linha direta podem ser anônimas. Mas, lembre-se 
que as comunicações anônimas podem dificultar nossa investigação se 
faltar alguma informação e você não estiver disponível para esclarecer 
as dúvidas que surgirem. As instruções sobre como fazer essas co-
municações estão disponíveis em nosso site da intranet: https://
secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/gui/16966/index.html ou no nosso 
site da internet: www.modine.com. O Comitê de Ética de Negócios 
pode ser contactado diretamente por e-mail:  
ethicscommittee@na.modine.com ou por correio para: 
Modine Business Ethics Committee  
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552  

Se eu tiver uma dúvida ou preocupação, posso ter problemas – 

principalmente se eu estiver errado? 

Informar uma dúvida ou preocupação sobre ética ou conformidade é uma forma 
de nos proteger e proteger nossa reputação. Dúvidas e preocupações são nor-
malmente comunicadas sem garantia de entendimento completo da situação. 
Assim, apesar de você não compreender a totalidade da situação, se você tiver 
uma dúvida ou informar uma preocupação de boa-fé, as retaliações contra você 
são inteiramente proibidas. Comunique qualquer suspeita de retaliação direta-
mente ao Comitê de Ética de Negócios. As retaliações estão sujeitas a ação 
disciplinar, até e inclusive demissão. 

Sua obrigação: comunicar 
problemas éticos ou legais. 

FALAR se você 
observar um 

problema. 

PERGUNTAR se 
não tiver certe-

za. 
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P.  O que acontece depois de informar uma preocupação? 

O Comitê de Ética de Negócios 
da Modine supervisiona todos 
os programas de conformidade 

e ética. 

Nosso Comitê de Ética de Negócios (BEC) é responsável por investigar 
todas as preocupações relacionadas à conformidade e ética. 
 
Sempre que uma dessas preocupações for comunicada, o BEC investi-
gará de forma oportuna e diligente, e a resolverá de acordo com a Políti-
ca de Investigação e Comunicação. 
 
Embora o BEC trate de todas as preocupações informadas de forma dis-
creta e aja diligentemente para proteger a natureza especial da comuni-
cação, poderá determinar que é necessário revelar o conteúdo da inves-
tigação, incluindo identidades. 
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P.  Qual é nossa obrigação no que se refere a conflitos de interesses? 

Sua obrigação: evitar conflitos 
de interesses reais ou  

observados. 

Todos nós temos obrigação de tomar decisões visando o melhor inte-
resse da empresa. Para garantir isso, devemos evitar fazer (e não fazer) 
certas coisas, incluindo investimentos pessoais que sejam ou pareçam 
conflitantes com sua obrigação.  
 
Nossas compras e vendas de equipamentos, suprimentos e serviços, e 
todos os investimentos feitos em nome da Modine não devem trazer 
nenhum benefício ou ganho pessoal para qualquer um de nós indivi-
dualmente. Essas transações devem sempre ser para o melhor inter-
esse para a empresa, e de forma competitiva, sempre que possível. 
 
Os fundos da nossa empresa não podem ser usados para fornecer 
empréstimos, adiantamentos permanentes de viagens, adiantamentos 
da folha de pagamentos em curso, ganhos ou qualquer outra coisa, ou 
para financiar despesas pessoais. 

Se você tiver conhecimento de uma oportunidade de investimento ou 
de negócios resultante de contato com um cliente, fornecedor ou outro 
interessado durante o contrato de trabalho conosco que possa ser in-
teressante para nossa empresa, é sua obrigação informar ao supervisor 
sobre a referida oportunidade e permitir que nossa empresa decida se 
quer usar essa oportunidade, antes de aproveitar a oportunidade para si 
mesmo. 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre sua obrigação, entre em contato 
com seu supervisor ou siga as instruções. 
 



8 

 

P.  E quanto aos registros, controles e ativos da empresa?  

Para tomar decisões corretas é essencial que nossos livros e registros 
sejam corretos e transparentes. Isso se aplica a todos que contribuem 
para a criação de registros, por exemplo, envios de relatórios de despe-
sas, folha de horas trabalhadas, faturas etc. todos os livros e registros 
devem ser suficientemente documentados para oferecer um registro 
completo, correto, válido e auditável da transação. 
 
Controles internos 

Controles internos confiáveis são vitais para elaboração de relatórios 
financeiros e contabilidade correta, completa e adequada. Cada um de 
nós deve conhecer os controles internos relevantes para seu trabalho e 
seguir políticas e práticas padronizadas relativas a esses controles. Se 
você suspeitar que um controle não detecta ou evita uma incorreção 
ou fraude, fale com seu gerente/supervisor imediatamente. 
 

 

Integridade pessoal 

Em última instância, dependemos da integridade pessoal de cada um 
de nós para proteger os ativos da empresa contra danos, roubos e  
outros usos não autorizados. Qualquer coisa que seja feita (ou deixe de 
ser feita) intencionalmente para enganar alguém, de forma que alguém 
perca ou alguém ganhe, é "fraude". A fraude é contra nossa Política 
antifraudes e contra a lei. 

Sua obrigação: lembrar-se de 
como os controles internos 

afetam você, seu trabalho e a 
empresa. 

Sua obrigação: enviar  
relatórios corretos; manter  
livros e registros exatos. 
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Nossas negociações com fornecedores, clientes, contratados e entidades públi-
cas devem ser baseadas exclusivamente em decisões claras de negócios e fins 
lícitos. 

Independentemente de costumes e práticas gerais, não podemos aceitar 
presentes, favores, entretenimento, hospitalidade e outras gratificações, direta 
ou indiretamente, com um valor suficientemente alto para fazer uma pessoa 
com bom senso entender que a oferta tem o objetivo de influenciá-la. Isso in-
clui, entre outros, dinheiro, descontos, prêmios, entradas, transporte ou 
qualquer outro benefício ou favor pessoal. 

Se oferecido em razão de costume local ou prática geralmente aceita, podemos 
aceitar presentes, favores, entretenimento, hospitalidade e outras gratificações 
de valor verdadeiramente baixo ou de valor simbólico de alguém que faça 
negócios conosco, mas só se ficar óbvio para uma pessoa razoável que a única 
intenção do referido presente é agir de acordo com o costume ou a prática. 

Da mesma forma, não podemos oferecer ou dar presentes, favores, entreteni-
mento, hospitalidade e outras gratificações que possam fazer com que a pessoa 
que recebeu, ou a quem foi oferecido o item, viole sua obrigação de para o 
melhor interesse da sua empresa. 

Lembre-se:  o que é considerado de baixo valor ou de valor simbólico em uma 
parte do mundo ou em determinada circunstância pode ser considerado de 
valor material em outro local. Devemos avaliar cada situação separadamente 
antes de agir. 

Em nenhuma circunstância podemos oferecer, dar descontos, comissões 

ou subornos para alguém ou receber de alguém. 

Funcionários públicos, representantes e agentes estão sempre sujeitos a várias 
regras, leis e normas relativas a presentes, favores, entretenimento, hospitali-
dade e outras gratificações. Com poucas exceções, que geralmente envolvem 
gestos costumeiros, insignificantes e de boa vontade em certos países, 
presentes, favores, entretenimento, hospitalidade e outras gratificações não 
podem ser oferecidas para funcionários públicos.  

Estamos sujeitos a certas leis e normas que proíbem pagamentos e promessas 
de pagamento de qualquer tipo de suborno ou comissão, incluindo funcionários 
públicos, trabalhadores, partidos políticos e seus funcionários e candidatos políti-
cos.  

Pode ser muito difícil determinar quem é um "funcionário público". Por exemplo, 
um funcionário de um hospital ou fabricante de automóveis controlado e/ou 
operado, integralmente ou em parte, por um órgão de governo pode ser  
considerado "funcionário público". Pergunte ao Departamento Jurídico antes de 
oferecer presentes ou entretenimento a pessoas ligadas, de qualquer forma, a 
um órgão público. 

Nossa política anticorrupção oferece mais detalhes nessa área complicada. Da 
mesma forma, nossa Política de Presentes e Entretenimento de Terceiros for-
nece detalhes e orientação nessa área complicada. Leia e procure entender 
essas políticas globais. 

Sua obrigação: nunca pagar  
suborno. Se você for coagido ou 

se sentir coagido, informe  
imediatamente o Departamento 

Jurídico. 

Sua obrigação: se um presente ou 
entretenimento parecer grande ou 
caro demais, consulte seu chefe 

ou um executivo da empresa  
ANTES de dar ou recebê-lo. 

P.  E com relação a presentes ou entretenimento?  
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P.  Quais são os padrões de trabalho aplicáveis aos funcionários? 

Obviamente, estamos sujeitos às leis trabalhistas em todo o mundo e se-
guimos essas leis. Contudo, também temos certos padrões globais que são 
consistentes em nossa empresa. Esses padrões incluem: 

Ambiente positivo de trabalho 

Estamos comprometidos em ser o melhor empregador e oferecer um ambien-
te de trabalho respeitoso, livre de ameaças, violência, assédio e discriminação. 
Estamos convencidos de que esse é um fator importante do nosso sucesso de 
longo prazo. 

Padrões e relações trabalhistas locais 

Nossa empresa só contratará pessoas que quiserem trabalhar conosco volunta-
riamente e de boa vontade, com idade legal para desempenhar suas tarefas. 

Dessa forma, exigimos que nossos ambientes de trabalho estejam livres de 
exploração de qualquer natureza e trabalhamos para proteger vítimas dessas 
práticas. 

Consulte os seguintes para obter maiores informações: 

 Política de Ambiente de Trabalho Positivo 

 Política de Segurança e Saúde 

 Nosso departamento de Recursos Humanos 

Sua obrigação: manter um am-
biente de trabalho respeitoso e 

seguro. 
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Em nosso trabalho, frequentemente temos informações que, em geral, não 
podem ser divulgadas para pessoas fora da empresa, ou que são confiadas a 
nós por outras pessoas. Precisamos proteger essas informações de várias 
maneiras: 

Informações privilegiadas 

Nossas ações são negociadas na bolsa de valores. Isso cria várias obrigações 
especiais. Se você tiver "informações materiais, não públicas" sobre nossa em-
presa, é ilegal comprar ou vender ações da empresa exceto em situações limita-
das. "Ações" podem incluir ações ordinárias ou outros títulos de dívida ou títulos 
patrimoniais, opções e ações mantidas em fundos de investimentos e planos 
de aposentadoria. 

É ilegal também, exceto em situações limitadas, adquirir ou vender ações de 
outra empresa, se você tiver informações materiais, não públicas sobre essa 
empresa. 

Nunca passe informações materiais, não públicas para outras pessoas que pos-
sam adquirir ou vender nossas ações ou de outras empresas. Isso inclui for-
necer informação através de postagens em sites, blogs ou até através de con-
versas informais. 

Se você tiver dúvidas sobre se uma transação viola suas obrigações, de acordo 
com esta seção, reveja a Política de Informações Privilegiadas ou busque ajuda 
do Departamento Jurídico. 

Propriedade intelectual 

É absolutamente essencial para o nosso sucesso proteger nossa propriedade 
intelectual e a propriedade intelectual que nos é confiada. 

Nossas informações confidenciais incluem registros impressos e eletrônicos, 
sistemas que armazenam, processam ou transmitem nossas informações  
confidencias e nossos designs, processos e know-how. Todos têm a obrigação 
de proteger esses ativos importantes contra roubo, divulgação não autorizada, 
uso indevido, manipulação descuidada e invasão. 

Essas informações só devem ser compartilhadas com outros funcionários e 
outros representantes da Modine com base em legítima "necessidade de 
conhecimento". Partes externas à empresa só devem ter acesso a tais in-
formações se estiverem vinculadas por acordos de confidencialidade. Da mes-
ma forma, ao lidar com informações confidenciais que nos tenham sido confia-
das, devemos sempre tratá-las com o mais alto nível de cuidado. 

Devemos manter conformidade com todas as leis, normas e compromissos 
contratuais relativos a direitos de propriedade intelectual de terceiros válidos e 
exigíveis, incluindo aqueles cobertos por patentes, direitos autorais, segredos 
comerciais e outras informações proprietárias. Não infringiremos ou faremos 
uso indevido deliberadamente de direitos de propriedade intelectual de terceiros 
que sejam válidos e exigíveis. 

P.  Qual é minha responsabilidade em relação a proteção de informações?  

Sua obrigação: manter todas as 
informações não públicas em 
segurança. Se tiver dúvidas, 

entre em contato com o Depar-
tamento Jurídico. 
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P.  O que eu preciso fazer para proteger a privacidade de dados pessoais? 

Proteção da privacidade de dados pessoais 

Como parte do nosso trabalho, podemos manter dados confidenciais e/ou pes-
soais sobre funcionários, empreiteiros, diretores, acionistas, clientes e qualquer 
pessoa com quem fazemos negócios. Em muitos casos, há leis que governam 
a forma como coletamos, usamos e descartamos dados pessoais. Estamos 
comprometidos em lidar adequadamente com dados pessoais (nomes, in-
formações de contato doméstico e profissionais, e outras informações) impres-
sos e eletrônicos. 

Essas informações não podem ser usadas de forma diferente da permissão que 
nos é concedida e não podem ser divulgadas por alguém que não esteja au-
torizado a fazê-lo. Qualquer pessoa que receba ou acesse esses dados é res-
ponsável por garantir que eles não sejam divulgados sem autorização. 

Os dados pessoais só devem ser usados com objetivos comerciais e devem 
ser protegidos contra transferências não autorizadas para outros (encami-
nhamento de dados sem a permissão do destinatário). Além disso, os fun-
cionários devem ter oportunidade de corrigir informações incorretas. 

Se você coletar ou acessar informações pessoais em nome da nossa empresa, 
será responsável por conhecer e manter conformidade com todas as leis e polí-
ticas aplicáveis que governam essas atividades. Se você tiver conhecimento ou 
acreditar que informações pessoais foram acessadas por pessoas não autoriza-
das, divulgadas de forma inadequada, utilizadas para objetivos diversos dos 
negócios da Modine ou reunidas em flagrante violação à política corporativa ou 
às leis, você deve levar ao conhecimento do Departamento Jurídico imedia-
tamente. Mais uma vez, essa é uma área complexa, então reveja nossa Política 
de Privacidade de Dados. 

Sua obrigação: manipular os  
dados corretamente; consulte  

nossa Política e entre em contato 
com o Setor de Privacidade de  

Dados ou o Departamento Jurídico. 
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P.  Como protegemos as pessoas e o meio ambiente? 

Nossa empresa mantém programas robustos de saúde, segurança e 
meio ambiente em todo o mundo. 
 
Estamos comprometidos em fornecer um ambiente de trabalho seguro 
para nossos funcionários e implementar programas de segurança e 
melhorias consistentes com os princípios de negócios e valores da em-
presa. A segurança do trabalhador é uma prioridade em todos os locais 
do mundo e nossa abordagem na identificação e mitigação de risco 
associada aos nossos programas de segurança mundiais comporta-
mentais apoiam a melhoria contínua de nossa sólida cultura de se-
gurança. 
 
Temos também o compromisso de reduzir o impacto de nossas 
operações de manufatura sobre o meio ambiente. Para fazer isso, pre-
cisamos equilibrar nossas atividades com esse impacto corretamente e 
buscar melhorar nossas iniciativas de proteção aos ambientes onde 

operamos continuamente. Essas iniciativas incluem conservar recur-
sos, evitar a poluição, minimizar os resíduos e reduzir o uso de 
produtos químicos tóxicos. 
Consulte a Política de Meio Ambiente global e a Política de Saúde e 
Segurança global para obter mais informações. Se você tiver dúvidas, 
pergunte ao seu gerente de Recursos Humanos local ou equipe de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
 

Sua obrigação: agir de acordo 
com os programas de SSMA de 

seu local. Se tiver dúvidas, entre 
em contato com o RH ou a equipe 

de SSMA. 



14 

 

P.  O que preciso saber sobre comércio internacional? 

Leis antiboicote 

Alguns países adotaram leis que proíbem pessoas e empresas de  
participarem ou cooperarem com embargos e sanções comerciais  
internacionais que tenham sido impostas por outros países. 
Qualquer funcionário que receba uma solicitação para participar de 
boicote comercial ou cooperar com tal boicote, deve informar um mem-
bro do Departamento Jurídico ou do Departamento de Conformidade 
imediatamente. 
 

Combate à lavagem de dinheiro  

Lavagem de dinheiro é crime. Isso envolve a movimentação de dinheiro 
de fontes ilegais e atividades ilegais para empresas e atividades legíti-
mas. É também crime tirar dinheiro de fontes legítimas e usá-lo para 
objetivos ilegais, como fornecer fundos para terroristas.  
 
Não podemos fazer negócios com pessoas e entidades apontadas como 
terroristas, quer conhecidos ou suspeitos; e devemos congelar todos os 

bens e bloquear pagamentos de fundos a qualquer pessoa na lista e in-
formar oportunamente todas essas ações aos órgãos públicos.  
 
Devemos cumprir rigorosamente todas as leis e normas de importação 
e exportação que governam a transferência de certos dados, bens e 
tecnologias. Exigências, normas e controles de licenciamento que re-
gem as transações de importação e exportação são complexos. 
 
Também não devemos manter negociações em qualquer país sujeito a 
sanções ou embargos. Isso nos proíbe de participar de certas atividades 
de negócios em países específicos e com pessoas e entidades específi-
cas. 
Essa é outra área complexa. A Política de Conformidade Comercial 
oferece outras informações. Leia e procure entender essa política glo-
bal. Se tiver dúvidas, entre em contato com os departamentos Jurídico 
ou de Conformidade. 
 

Sua obrigação: estar ciente das 
leis de comércio; notifique o 

Departamento de Conformidade 
ou Departamento Jurídico se 

tiver alguma dúvida. 
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P.  O que preciso saber sobre as leis de "concorrência" de todo o mundo?  

Leis antitruste/Leis de concorrência 

O objetivo das leis antitruste/leis de concorrência, que existem na maioria dos 
países, é ajudar a garantir que o sistema de livre mercado funcione adequada-
mente e que a concorrência entre empresas seja leal. Devemos todos ajudar a 
garantir que nossa empresa sempre siga essas leis. 

Concorrentes: Devemos ser muito cuidadosos ao entrar em contato com nos-
sos concorrentes. Essas leis proíbem acordos com concorrentes que possam 
ser impedimentos comerciais. Não queremos criar nem mesmo a impressão 
de que participamos de tal acordo. Até mesmo as comunicações com concor-
rentes que parecem inteiramente inocentes podem ser razão de acusações. 

Especificamente, estamos proibidos de discutir ou informar preços ou discutir e 
trocar informações relativas a custos, termos ou condições de venda com 
qualquer concorrente. A Modine também espera que seus funcionários evitem 
discussões sobre mercados ou interesses comerciais mútuos com qualquer 
concorrente, exceto em determinadas situações. Busque orientação do Depar-
tamento Jurídico se acreditar que seu caso é uma exceção. 

Aqui estão alguns exemplos de acordos entre concorrentes, por escrito ou não, 
que podem deflagrar violações das leis antitruste: 

 fixar preços de venda (máximo, mínimo ou outro); 

 alterar preços simultaneamente; 

 fixar preços de compra de materiais e suprimentos; 

 limitar a produção; 

 dividir ou limitar os mercados; 

 não fazer ofertas ou cotações; 

 interromper vendas para um ou mais clientes, e/ou 

 não comprar ou vender para certos clientes. 

Muitas dessas mesmas ações são aceitáveis de acordo com essas leis, se nós 
as executarmos por conta própria. Mas podem facilmente resultar em violações 
se agirmos após nos comunicarmos com um concorrente. 

Reuniões de associações comerciais e eventos setoriais:  

Reuniões de associações comerciais e outras reuniões setoriais são fóruns im-
portantes dos quais participamos. Você deve ter cuidado especial durante essas 
reuniões, evitando conversar sobre os assuntos acima ou envolver-se em situ-
ações onde, mais tarde, possam surgir alegações de impressão de incorreção. 

Sempre que tiver dúvidas sobre contatos com concorrentes, pare imediatamen-
te e pergunte ao Departamento Jurídico. 

Clientes e fornecedores:  

Há também questões de concorrência relativas aos nossos clientes e fornece-
dores que podem ser definidas como "impedimento comercial". Confira as in-
formações relativas a presentes ou favores. 

Além disso, certas leis proíbem a discriminação de preços. Essa pode ser uma 
área complicada da lei. Pergunte ao Departamento Jurídico se você tiver dúvidas 
sobre essas leis ou sobre suas atividades de determinação de preços. 

Sua obrigação: se você tiver  
alguma dúvida, busque  

orientação do Departamento 
Jurídico. 
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P.  E quanto aos nossos fornecedores? 

Nossos fornecedores são essenciais para nos ajudar a atingir nossas 
metas. Consideramos cada um deles como uma extensão de nossos 
negócios. Portanto, esperamos que eles respeitem nossos negócios e 
oportunidades de crescimento assim como respeitamos os deles. 
Fazemos negócios com todos os nossos fornecedores de maneira con-
sistente com este Código e esperamos o mesmo nível de conduta de 
nossos fornecedores. 
 
Assim como estamos comprometidos com um relacionamento leal, 
transparente e imparcial com nossos fornecedores, esperamos o mes-
mo de cada um deles. Isso significa a mesma intensidade, paixão e 
iniciativa que empregamos para atender às expectativas de nossos 
clientes. Também significa ter conversas honestas, abertas e transpa-
rentes sobre custos, qualidade e entrega. Tratamos nossos fornece-
dores como esperamos ser tratados: conforme descrito em nossa 
"Cultura de Confiança". 

Especialmente, reveja as políticas sobre conflitos de interesse, 
presentes e entretenimento. Consulte também nossas Políticas de For-
necedor em www.modine.com. 

Sua obrigação: tratar nossos 
fornecedores como esperamos 

ser tratados. 
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P.  Quais são os limites e as obrigações com relação a tecnologia da in-

Sua obrigação: ser prudente ao 
usar informações eletrônicas. 

Informação eletrônica e automática 

As várias ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) que usamos 
em nosso trabalho pertencem e são controladas pela empresa e dis-
ponibilizadas apenas para uso comercial. Você só deve executar as 
configurações de hardware e software autorizadas pela empresa para 
essas ferramentas. 
As senhas e as contas são confidenciais e não devem ser compartilha-
das, a não ser que tal compartilhamento seja especificamente autoriza-
do. 
 
Todo o software usado nas ferramentas de TI deve uma licença legal. 
Não devemos ter expectativas gerais sobre privacidade em relação ao 
uso de nossas ferramentas de TI. Os direitos legais variam de país para 
país, e nos reservamos o direito de analisar os padrões de uso e ativid-
ade do sistema, de conceder ou negar acesso ao sistema de TI, a nos-

so critério, sem qualquer aviso, até o limite permitido pela legislação 
aplicável. 
A exibição de qualquer tipo de documentos ou imagens sexualmente 
explícitas em qualquer de nossas ferramentas de TI constitui violação 
da Política de Ambiente de Trabalho Positivo. Além disso, material se-
xualmente explícito não pode ser baixado, arquivado, armazenado, dis-
tribuído, editado ou gravado com o uso de nossos recursos de com-
putação ou rede. 
 
Grupos de discussão, salas de bate-papo e grupos de notícias são 
fóruns públicos. Não podemos revelar informações confidenciais da 
empresa, dados dos clientes, segredos comerciais e outros materiais, 
informações não públicas em qualquer fórum público, mesmo fora do 
expediente de trabalho. 
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E se eu não tiver certeza ou tiver dúvidas? 

Como essa 
decisão 

pareceria para 
outras pessoas? 

Estou disposto a 
ser responsa-

bilizado por essa 
decisão? 

Essa decisão é 
consistente com 
nosso Código? 

Conforme mostrado anteriormente, se você tiver dúvidas, entre em contato com seu supervisor. Se você precisar de 
ajuda adicional, entre em contato com os recursos listados na nossa Política de Investigação e Comunicação, incluindo: 
 
Linha direta - chamada gratuita (888 779-8055) (EUA/Canadá apenas. Para chamadas internacionais, confira as instruções 
de discagem para o número de acesso local). Para informar via internet, acesse: http://www.ethicspoint.com. 
 
Nosso Comitê de Ética de Negócios por correio ou e-mail: 
Modine Business Ethics Committee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommittee@na.modine.com 
 
Nossas Políticas de Conformidade e Ética Global podem ser encontradas em Modine Business Process Framework  
(em Company Standards), bem como em www.Modine.com (em About Modine > Policies). 

Se você enfrentar uma decisão preocupante, faça a si mesmo estas perguntas simples: 


