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Nossa Cultura de Confiança
Como empresa pública global, é fundamental
que cumpramos as exigências legais onde quer
que tenhamos atividades comerciais.
Na Modine, definimos padrões mais elevados para cada diretor e
funcionário, para nossas subsidiárias e afiliadas e para qualquer outra
pessoa que atue comercialmente em nome de nossa empresa. Isto é,
exigimos que eles atendam aos padrões éticos estabelecidos em nosso
Código de Conduta, o qual reflete nossa cultura.
Fazer as coisas da maneira correta, eticamente, com integridade e
em total conformidade com a lei, não é apenas uma política — é a
própria base de nossa Cultura de Confiança. Para mantermos essa
cultura, é importante que todos nós conheçamos nossas políticas
e responsabilidades e saibamos como responder quando surgirem
dúvidas. Nosso Código e nossas políticas globais estão disponíveis em
modine.com. Dedique-se a ler o Código e as políticas com atenção e
reflita sobre o que é exigido.

Todos os dias nos esforçamos para agir de acordo com nossos valores
fundamentais — não apenas em nível corporativo, mas em todos os
cenários. É fundamental que cada um de nós faça sua parte para cumprir
esses valores. Ao desempenhar seu papel, você ajudará a garantir que

Peço seu compromisso pessoal de relatar e denunciar prontamente

a Modine faça a coisa certa para nossos funcionários, clientes e partes

possíveis problemas de ética ou conformidade, para que tenhamos a

interessadas.

oportunidade de solucioná-los e fazer cumprir o Código e as políticas

Atenciosamente,

globais da Modine. Em caso de preocupações sobre possíveis violações
de ética, recomendo que você fale imediatamente com seu supervisor
ou Gerente de Recursos Humanos. Além disso, a qualquer momento,
qualquer pessoa — funcionário ou parceiro comercial — pode entrar
em contato com a Linha de Apoio de Ética da Modine para fazer uma
denúncia anônima. Todas as denúncias serão tratadas com discrição,

Neil Brinker
Presidente e Diretor Executivo

sem retaliação.

Compromisso com
a integridade

Nossos
valores

Pessoas no centro
Tecnologia como
força motriz
Orientação a resultados
Foco na equipe

Nossos valores resumem nossos compromissos,
competências e cultura, enraizando totalmente
nossas ações nos princípios, nas crenças e nos
comportamentos compartilhados e exemplificados em
toda a nossa organização.
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Quais são nossas expectativas?
O cumprimento das exigências legais onde quer que atuemos é nossa obrigação mínima. Devemos também
atender aos padrões éticos estabelecidos em nosso Código, que podem ser mais rigorosos do que as leis
locais. Uma prática pode ser apropriada, ou até mesmo permitida pela lei, em alguns países, porém isso não
significa que ela seja aceitável segundo nosso Código.
Conduta ética: responsabilidade de todos

Nossa Linha de Apoio

Nosso Código aplica-se a todos os diretores e funcionários, a

Caso você não se sinta à vontade para informar nenhuma das pessoas

nossas subsidiárias e afiliadas e a qualquer outra pessoa que atue

listadas, nossa Linha de Apoio é um serviço que permite relatar

comercialmente em nome de nossa empresa.

convenientemente qualquer preocupação, por internet ou telefone,
a uma organização independente, que coleta e relata informações

Na dúvida, peça ajuda

diretamente ao nosso Comitê de Ética Empresarial. Quando permitido
pela legislação local, as denúncias para a Linha de Apoio poderão

Ética e conformidade são questões comerciais. Assim como se espera

ser feitas anonimamente. Entretanto, esteja ciente de que denúncias

que você comunique qualquer outro problema comercial, em caso

anônimas podem dificultar nossa investigação, caso faltem informações

de dúvidas de ética ou conformidade, busque ajuda até solucioná-las

ou caso você não esteja disponível para responder a perguntas

satisfatoriamente. As informações de contato estão disponíveis nesta
seção e no final deste documento.

adicionais. As instruções para denúncia estão disponíveis em nosso site

Como e quando relatar as preocupações

index.html ou em nosso site normal: www.modine.com. Você também

na intranet: https://secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/gui/16966/
pode entrar em contato com o Comitê de Ética Empresarial diretamente

Espera-se que cada um de nós relate, de boa-fé, eventuais

por e-mail: ethicscommittee@modine.com ou por correio normal em:

preocupações de ética ou conformidade. Dependendo da situação,
relatar de boa-fé suas preocupações a seu supervisor imediato é

Modine Business Ethics Committee c/o General Counsel

um comportamento normal e perfeitamente apropriado. Todos os

1500 DeKoven Avenue

supervisores e gerentes (mesmo que o responsável por relatar a

Racine, Wisconsin, Estados Unidos, 53403-2552

preocupação não seja seu subordinado imediato) têm o dever de ouvir
e agir de acordo com qualquer preocupação de ética ou conformidade.

Denúncias e relatos de boa-fé

Da mesma forma, espera-se que todos os funcionários cooperem

Relatar dúvidas ou preocupações de ética ou conformidade protege-nos

plenamente em qualquer investigação de nossa empresa e que sejam
solícitos e exerçam discrição em relação a qualquer investigação desse
tipo.
No entanto, você também deve se sentir à vontade para relatar suas
preocupações a qualquer um dos recursos a seguir: o supervisor de
seu supervisor ou um membro das equipes de Recursos Humanos,
Conformidade ou Departamento Jurídico.

a nós e à nossa reputação. Dúvidas ou preocupações são normalmente
relatadas sem o benefício de uma compreensão completa da situação.
Mesmo que você não compreenda completamente a situação, nós o
encorajamos a relatar dúvidas ou preocupações legítimas. Qualquer
forma de retaliação contra você é estritamente proibida. Comunique
qualquer suspeita de retaliação diretamente ao Comitê de Ética
Empresarial. Qualquer forma de retaliação dessa natureza servirá de
justificativa para medidas disciplinares, inclusive demissão.
Nosso Comitê de Ética Empresarial tem a responsabilidade de

FALE se vir um problema.
PERGUNTE se tiver dúvidas.

supervisionar a investigação de todas as preocupações de ética e
conformidade.
Sempre que for relatada uma preocupação, a Modine a investigará e
solucionará com diligência e em tempo hábil, de acordo com nossa
Política de Denúncias e Investigação.

Seu papel
2
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Relatar questões éticas e jurídicas.

Qual é nosso dever em relação aos conflitos de interesse?
Cada um de nós tem o dever de tomar decisões que sejam do melhor

Se você tomar conhecimento de uma oportunidade de negócio ou

interesse de nossa empresa. Para garantir que ajamos assim, devemos

investimento como resultado do contato com um cliente, fornecedor ou

evitar fazer coisas e evitar formas de inação que estejam ou pareçam

outros, no curso de seu trabalho para nós, a qual possa ser interessante

estar em conflito com esse dever.

para nossa empresa, seu dever será informar seu supervisor sobre a
oportunidade e nos permitir decidir se devemos aproveitá-la ou não,

Nossas compras e vendas de equipamentos, suprimentos e serviços,

antes de você agir por conta própria.

bem como todos os investimentos feitos em nome da Modine, não
devem trazer benefícios ou ganhos pessoais para nenhum de nós

Em caso de dúvidas sobre seus deveres, pergunte a seu supervisor ou

individualmente. Tais transações devem ser sempre do melhor

siga as instruções de denúncias e relatos.

interesse de nossa empresa e de sua competitividade, quando possível.
Os fundos de nossa empresa não devem ser usados para fornecer
empréstimos, adiantamentos permanentes de viagem ou
adiantamentos de folha de pagamento além da folha de pagamento
atual, merecidos ou não, ou para financiar despesas pessoais.

Seu papel
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Evitar conflitos de interesse
reais ou aparentes.

E quanto aos registros, controles e ativos de nossa empresa?
Para tomar decisões no melhor interesse da empresa, é essencial

controles. Se você suspeita que um controle não detecta ou previne

que nossos livros e registros sejam precisos e corretos. Isso se aplica

adequadamente uma imprecisão ou fraude, converse imediatamente

a qualquer pessoa que contribua para a criação de registros; por

com seu gerente ou supervisor.

exemplo, ao apresentar relatórios de despesas, folhas de horas,
faturas, etc. Todos os nossos livros e registros devem ter o respaldo de

Integridade pessoal

documentação suficiente, de modo que sejam um registro completo,

Em última análise, confiamos na integridade pessoal de cada um de nós

preciso, válido e auditável das transações.

para a proteção dos ativos da empresa contra danos, roubo e outras
formas de uso não autorizadas.

Controles internos
Controles internos confiáveis são fundamentais para atividades
contábeis e relatórios financeiros adequados, completos e precisos.
Cada um de nós deve compreender os controles internos relevantes a

Qualquer coisa que seja feita ou que deixe de ser feita intencionalmente
para enganar alguém, para que um indivíduo perca ou ganhe algo, é
considerada fraude, o que é contrário a nossa Política Antifraude e à lei.

seu trabalho e seguir as políticas e práticas padrão relacionadas a esses

Seu papel

Apresentar relatórios precisos e manter
livros e registros precisos.

Seu papel

Estar ciente de como os controles internos
afetam você, seu trabalho e a empresa.
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E quanto a presentes ou entretenimento?
Nossas negociações comerciais com fornecedores, clientes,

Em nenhuma circunstância podemos oferecer, dar ou receber

prestadores de serviços e entidades governamentais devem se basear

descontos, propinas ou subornos de qualquer pessoa.

exclusivamente em decisões adequadas e práticas justas.

Funcionários e agentes públicos estão frequentemente sujeitos a

Independentemente dos costumes ou práticas gerais, não podemos

várias regras, leis e regulamentos relativos a presentes, favores,

aceitar quaisquer presentes, favores, entretenimento, hospitalidade

entretenimento, hospitalidade ou outras gratificações. Com muito

ou outras gratificações — direta ou indiretamente — com um valor tão

poucas exceções, que geralmente envolvem gestos de cortesia

alto a ponto de indicar, a uma pessoa razoável, que eles são oferecidos

insignificantes e habituais em certos países, presentes, favores,

com o propósito de influenciar uma pessoa que atue comercialmente

entretenimento, hospitalidade ou outras gratificações não podem ser

em nome da empresa. Tais benefícios incluem, entre outros, dinheiro,

oferecidos a funcionários públicos.

descontos, prêmios, ingressos, transporte e outras formas de

Estamos sujeitos a certas leis e regulamentos que proíbem pagamentos

benefícios ou favores pessoais.

ou promessas de pagamento de qualquer tipo de suborno ou

Se fornecidos por virtude de um costume local ou prática geralmente

propina, inclusive a funcionários públicos, a partidos políticos e seus

aceita, podemos aceitar presentes, favores, entretenimento,

funcionários e a candidatos políticos.

hospitalidade ou outras gratificações de valor verdadeiramente trivial
ou nominal, de qualquer pessoa que faça ou busque fazer negócios
conosco. Entretanto, isso será possível somente se for óbvio, para uma
pessoa razoável, que a única intenção de tal presente é observar tal
costume ou prática.

Pode ser muito difícil determinar quem é um funcionário público.
Por exemplo, um funcionário de um hospital ou de um fabricante de
automóveis que seja de propriedade e/ou que seja operado, total ou
parcialmente, por uma agência governamental pode ser considerado
um funcionário público. Pergunte ao Departamento Jurídico antes de

De igual modo, não podemos oferecer ou dar presentes, favores,

fornecer presentes ou entretenimento a indivíduos afiliados, ou em

entretenimento, hospitalidade ou outras gratificações significativas que

relação aos quais haja suspeita de qualquer forma de afiliação, a um

resultem ou pareçam resultar, para a pessoa a que se ofereceram tais

órgão governamental.

gratificações ou que as recebeu, na violação de seu dever de agir no
melhor interesse de sua empresa ou entidade afiliada.

Nossa Política Anticorrupção fornece mais esclarecimentos sobre
esse tópico complexo. Da mesma forma, nossa Política de Presentes

Lembre-se: o que é considerado trivial ou nominal em certo país ou

e Entretenimento de Terceiros fornece tanto esclarecimentos quanto

circunstância pode ser considerado significativo em outros países ou

orientação sobre essas questões intrincadas. Dedique um momento

circunstâncias. Devemos avaliar cada situação isoladamente antes de

para ler e entender essas políticas globais.

agir.

Seu papel

Se um presente ou entretenimento parecer muito grande
ou caro, perguntar ANTES de dá-lo ou recebê-lo.

Seu papel
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Nunca pagar suborno. Ao ser ou sentir que está sendo
coagido, informar imediatamente o Departamento Jurídico.

Quais padrões globais de trabalho e emprego se aplicam a todos os
funcionários?
Relações e normas trabalhistas locais

Estamos sujeitos às leis trabalhistas que regem os locais globais nos
quais operamos, e nós respeitamos essas leis. De acordo com nosso
valor de sermos centrados em pessoas e focados no trabalho em
equipe, também temos certos padrões globais que são consistentes em
toda a empresa. Essas normas incluem:

Nossa empresa empregará somente indivíduos que se candidatem
a trabalhar para nós voluntariamente e que tenham idade suficiente,
de acordo com a lei, para realizar tal trabalho. Como tal, exigimos
que nossos ambientes de trabalho sejam livres de qualquer forma

Ambiente de trabalho positivo

de exploração e nos comprometemos a proteger as vítimas de tais

Temos o compromisso de sermos um empregador preferencial e de

ou infantil, são ilegais e contrárias aos valores da Modine.

práticas. Violações dos direitos humanos, incluindo o trabalho forçado

proporcionarmos um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, livre de
ameaças, violência, assédio e discriminação. Os funcionários devem
tratar uns aos outros com dignidade e respeito.

Acordos válidos de não concorrência
Não vamos ignorar ou interferir intencionalmente em obrigações

A Modine é mais forte, enquanto organização, quando temos — e

contratuais válidas que existam entre um funcionário novo ou já

promovemos — diversidade em nossa força de trabalho. Tratamos

existente e seus antigos empregadores. Respeitamos os acordos válidos

todas as pessoas de forma igualitária e com dignidade e trabalhamos

que impedem indivíduos de trabalhar para a Modine.

todos os dias para criar relações de pertencimento, inclusão e senso de
responsabilidade, em que os funcionários são avaliados conforme seu
mérito e seu compromisso com os princípios orientadores da Modine.
Reconhecemos que as diferenças individuais trazem perspectivas

Não aceitaremos ou permitiremos intencionalmente que um funcionário
da Modine utilize informações ou ativos exclusivos ou confidenciais de
antigos empregadores, a menos que isso seja permitido pela lei.

únicas e positivas para nossa empresa e nos esforçamos para manter

Consulte os seguintes recursos para mais informações:

um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, em apoio a essas

•

Política de Ambiente de Trabalho Positivo

•

Política de Saúde e Segurança

•

Nosso Departamento de Recursos Humanos

diferenças. Estamos convencidos de que esses fatores são importantes
para nosso sucesso em longo prazo.

Seu papel

Manter um ambiente de trabalho
seguro e respeitoso.
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Qual é meu dever de proteção a informações?
Em nosso trabalho, muitas vezes temos informações que podem não
ser do conhecimento geral de pessoas externas a nossa empresa,
ou que nos foram confiadas por outros. Precisamos proteger tais

terceiros.

Negociação com informações privilegiadas

Nossas informações confidenciais incluem registros físicos e
eletrônicos; os sistemas que armazenam, processam ou transmitem

Nossas ações são negociadas publicamente. Isso gera diversas
obrigações especiais, tanto para nossa empresa quanto para nossos
funcionários. Se você possui “informações materiais, não públicas”
relativas a nossa empresa, é ilegal que você compre ou venda nossos
títulos, exceto em certas circunstâncias. Os títulos podem incluir
ações ordinárias ou outros títulos de dívida ou participação no capital,

nossas informações confidenciais; e nossos projetos, processos
e conhecimentos especializados. Cada um de nós tem o dever de
proteger esses importantes ativos contra roubo, divulgação não
autorizada, mau uso, invasão de propriedade e processamento
descuidado.

opções de ações ou ações mantidas em planos de investimento e

Tais informações só deverão ser compartilhadas com outros

aposentadoria.

funcionários ou outros representantes da Modine se eles tiverem

Também é ilegal, exceto em certas situações, que você compre ou
venda os títulos de outra empresa, caso você possua informações
materiais, não públicas, sobre essa empresa.
Nunca compartilhe informações materiais, não públicas, com terceiros
que possam comprar ou vender nossos títulos ou os títulos de outras
empresas. Isso inclui o fornecimento de informações por meio de
publicações em páginas da internet, blogs ou mesmo conversas
Se estiver em dúvida sobre se uma transação viola seus deveres,
conforme descritos nesta seção, consulte a Política de Negociação com
Informações Privilegiadas ou peça ajuda ao Departamento Jurídico.

Seu papel

Código de Conduta da Modine

uma “necessidade legítima de saber”. Partes externas só deverão
ter acesso a tais informações se estiverem vinculadas a acordos de
confidencialidade. De igual modo, quando processamos informações
confidenciais que nos foram confiadas por terceiros, devemos sempre
tratá-las com o máximo cuidado e confidencialidade.
Devemos também cumprir todas as leis, regulamentos e compromissos
contratuais referentes aos direitos de propriedade intelectual válidos
e aplicáveis de terceiros, inclusive os contemplados por patentes,

casuais.

•

É absolutamente essencial para nosso sucesso que protejamos nossa
propriedade intelectual e a propriedade intelectual confiada a nós por

informações de várias maneiras:

7

Propriedade intelectual

direitos autorais, segredos comerciais e outras informações exclusivas.
Não infringiremos ou utilizaremos intencionalmente os direitos de
propriedade intelectual válidos e aplicáveis de terceiros.

Proteger todas as informações não públicas; em caso de
dúvidas, entrar em contato com o Departamento Jurídico.

O que preciso fazer para proteger a privacidade dos dados pessoais?
Proteção da privacidade de dados pessoais
Como parte de nosso trabalho, podemos possuir dados pessoais

Além disso, os funcionários devem ter a oportunidade de corrigir

e/ou confidenciais sobre funcionários, prestadores de serviços,

informações imprecisas.

diretores, acionistas, clientes e qualquer outra pessoa com quem

Se você coleta ou acessa informações pessoais em nome de nossa

façamos negócios. Em muitos casos, existem leis que regem a forma
como coletamos, usamos e eliminamos dados pessoais. Temos
o compromisso de processar dados pessoais adequadamente,
inclusive nomes, dados de contato residenciais e profissionais e outras
informações, tanto em cópia física quanto em formato eletrônico.

empresa, é sua responsabilidade conhecer e cumprir todas as leis
e políticas aplicáveis a tais atividades. Se você tomar conhecimento
ou acreditar que informações pessoais tenham sido acessadas por
uma pessoa não autorizada, divulgadas indevidamente, usadas para
outros propósitos que não as atividades comerciais da Modine ou

Essas informações não podem ser utilizadas além da permissão que

coletadas em violação às políticas corporativas ou à lei, você deverá

nos foi concedida e não podem ser divulgadas por ninguém que não

imediatamente levar isso à atenção do Departamento Jurídico. Esse é

esteja autorizado a fazê-lo. Qualquer pessoa que receba ou acesse

um tópico complexo; portanto, consulte nossa Política de Privacidade

tais dados deverá garantir que eles não sejam divulgados sem a devida

de Dados.

autorização.
Os dados pessoais devem ser usados somente para fins comerciais
e devem ser protegidos contra transferências não autorizadas
(encaminhamento de dados sem o consentimento da pessoa).

Seu papel

Processar dados adequadamente; entrar em contato com o
Departamento Jurídico, Recursos Humanos ou o Diretor de Privacidade
de Dados de sua unidade, se aplicável.

Código de Conduta da Modine
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Como protegemos as pessoas e o meio ambiente?
Nossa empresa mantém programas robustos de meio ambiente, saúde

Temos também o compromisso de minimizar o impacto de nossas

e segurança (EHS, na sigla em inglês) em todo o planeta.

operações de produção sobre o meio ambiente. Para tanto, devemos

Temos o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho
seguro para nossos funcionários e implantar programas e melhorias
de segurança que sejam consistentes com os princípios e valores
comerciais da empresa.
A segurança dos trabalhadores é prioridade máxima em todos os locais
globais. Nossa abordagem proativa à identificação e redução de riscos,
em conjunto com nossos programas globais de segurança baseados em
comportamentos, promovem a melhoria contínua de nossa forte cultura
de segurança.

Seu papel
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equilibrar adequadamente nossas atividades com seu impacto sobre
o meio ambiente e buscar continuamente melhorar nossas iniciativas
de proteção aos locais em que operamos. Tais iniciativas incluem a
conservação de recursos, a prevenção da poluição, a minimização do
desperdício e a redução do uso de produtos químicos tóxicos.
Consulte a Política Global de Meio Ambiente e a Política Global de
Saúde e Segurança para mais informações. Em caso de dúvidas,
consulte seu gerente local de Recursos Humanos ou a equipe de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança.

Agir de acordo com os programas de EHS de sua
unidade. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o
RH ou a equipe de EHS.

O que eu preciso saber sobre o comércio internacional?
Leis e regulamentos de importação e exportação

Leis antiboicote

Devemos cumprir rigorosamente todas as leis e regulamentos de

Alguns países têm leis que proíbem pessoas e empresas de participar

importação e exportação. Os regulamentos, exigências e controles que

ou cooperar com embargos comerciais internacionais ou sanções

regem as transações de importação e exportação são complexos.

impostas por outros países.

Além disso, não devemos praticar atividades comerciais em países

Qualquer funcionário que receba uma solicitação para participar ou

sujeitos a sanções ou embargos. Ou seja, é proibido nos envolvermos

cooperar com um boicote comercial deverá informar imediatamente

em certas atividades comerciais em países específicos e com

um membro dos Departamentos Jurídico ou de Conformidade.

indivíduos e entidades específicas.
Não podemos fazer negócios com pessoas e entidades que sejam

Combate à lavagem de dinheiro

designadas sabidamente como terroristas, ou em relação às quais

A lavagem de dinheiro é um crime que envolve a movimentação de

haja a suspeita de tal; devemos congelar todos os bens e bloquear o

dinheiro de fontes ou atividades ilegais para negócios ou atividades

pagamento de fundos a qualquer uma dessas pessoas; e devemos

legítimas. É igualmente crime usar dinheiro de fontes legítimas para fins

apresentar relatórios oportunos de todas essas ações aos órgãos

ilegais, tais como financiar terroristas.

governamentais competentes.
Nossa Política de Conformidade Comercial fornece mais informações.
Dedique-se a ler e entender essa política global. Em caso de dúvidas,
entre em contato com os Departamentos Jurídico ou de Conformidade.

Seu papel

Estar ciente das leis comerciais. Notificar nossos Departamentos
Jurídico ou de Conformidade em caso de dúvidas.

Código de Conduta da Modine

•

10

O que eu preciso saber sobre as leis de concorrência ao
redor do mundo?
Leis antitruste e leis de concorrência

Muitas dessas mesmas ações são aceitáveis, nos termos das ditas leis,

O objetivo das leis antitruste e de concorrência, que existem na maioria
dos países, é ajudar a garantir que o sistema de livre mercado funcione
corretamente e que a concorrência entre as empresas seja justa. Todos

quando nossas decisões se baseiam em nosso julgamento comercial
independente. No entanto, elas poderão facilmente resultar em violações
se agirmos após nos comunicarmos com um concorrente.

nós devemos ajudar a garantir que nossas atividades comerciais estejam

Eventos do setor e reuniões de associações comerciais

sempre em conformidade com essas leis.

As reuniões de associações comerciais e outros encontros do setor são

Concorrentes

fóruns importantes dos quais participamos. Você deve ser especialmente

Devemos ser muito cuidadosos ao termos qualquer forma de contato
com nossos concorrentes. Essas leis proíbem quaisquer acordos
com concorrentes que possam restringir o comércio. Não queremos
nem mesmo dar a entender que celebramos um acordo dessa

cauteloso em tais reuniões para evitar os tópicos abordados neste
documento. Além disso, evite também colocar-se em situações que
possam resultar em futuras alegações motivadas por um aspecto de
impropriedade.

natureza. Mesmo as comunicações com concorrentes que pareçam

Sempre que tiver dúvidas sobre o contato com concorrentes, interrompa

completamente apropriadas podem dar origem a acusações.

imediatamente a interação e consulte o Departamento Jurídico.

Especificamente, estamos proibidos de discutir ou trocar preços ou

Clientes e fornecedores

informações quanto a custos ou termos ou condições de venda com

Há também preocupações de concorrência relacionadas às interações

qualquer concorrente. A Modine também espera que seus funcionários

com nossos clientes e fornecedores, que poderiam ser vistas como

evitem discussões sobre mercados ou interesses comerciais mútuos

restrição ao comércio. Consulte as informações sobre presentes ou

com qualquer concorrente, exceto em certas situações. Busque

favores.

aconselhamento do Departamento Jurídico caso acredite que uma
exceção se aplica a você.

Além disso, certas leis proíbem a discriminação de preços. Esse pode ser
um tópico jurídico complexo. Consulte o Departamento Jurídico em caso

Confira a seguir exemplos de acordos entre concorrentes, por escrito ou

de dúvidas sobre essas leis ou sobre suas atividades de determinação de

não, que podem resultar em violações das leis antitruste:

preços.

•

fixação dos preços de venda (máximo, mínimo ou outros);

•

alteração simultânea de preços;

•

fixação de preços de compra de materiais ou suprimentos;

•

restrição da produção;

•

divisão ou restrição de mercados;

•

abstenção em licitações ou orçamentos;

•

interrupção da venda a um ou mais clientes; e/ou

•

recusa a comprar ou vender para determinados clientes.

Seu papel
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Em caso de dúvidas, busque
aconselhamento do Departamento
Jurídico.

E quanto a nossos fornecedores?
Nossos fornecedores são fundamentais para nos ajudar a atingir nossos

o mesmo de cada um deles. Por termos um compromisso com a

objetivos. Consideramos cada fornecedor como uma extensão de nossa

integridade, devemos ter conversas abertas, honestas e transparentes

empresa. Assim, esperamos que eles respeitem nossas atividades

sobre custos, qualidade e entregas.

comerciais e nossas oportunidades de crescimento, assim como nós
respeitamos as deles. Mantemos atividades comerciais com todos os
nossos fornecedores de acordo com este Código e esperamos o mesmo
nível elevado de conduta por parte deles.

Dedique um momento especialmente para consultar as políticas
relativas a conflitos de interesse e presentes e entretenimento. Consulte
também nossas Políticas de Fornecedores em www.modine.com.

Assim como estamos comprometidos com um relacionamento justo,
transparente e equitativo com nossos fornecedores, esperamos

Seu papel

Tratar nossos fornecedores da
forma como esperamos tratar
uns aos outros.
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Quais são os limites e as obrigações relativas à
tecnologia da informação?
Informações automatizadas e eletrônicas

A exibição de qualquer tipo de imagem ou documento sexualmente

As diversas ferramentas de tecnologia da informação (TI) que usamos
em nosso trabalho pertencem e são controladas por nossa empresa
e devem ser utilizadas apenas para fins comerciais legítimos. Você
deve usar nessas ferramentas somente configurações de software

explícito em uma de nossas ferramentas de TI constitui uma violação da
Política de Ambiente de Trabalho Positivo. Além disso, é proibido baixar,
arquivar, armazenar, distribuir, editar ou gravar material sexualmente
explícito usando nossa rede ou nossos recursos computacionais.

e hardware que tenham sido autorizadas pela empresa. As senhas e

Grupos de discussão, salas de bate-papo e grupos de notícias são fóruns

contas são confidenciais e não devem ser compartilhadas, a menos que

públicos. Não podemos revelar informações confidenciais da empresa,

haja autorização expressa para tal.

dados de clientes, segredos comerciais e nenhuma outra informação

Todos os softwares usados nas ferramentas de TI devem ter licenças
originais. Nenhum funcionário deve ter expectativas gerais de

material, não pública, em um desses fóruns públicos, mesmo que isso
seja feito no tempo pessoal.

privacidade quanto ao uso de nossas ferramentas de TI. Os direitos
legais variam de país para país, e nós nos reservamos o direito de
analisar a atividade e os padrões de uso do sistema e conceder ou
negar o acesso ao sistema de TI a nosso critério, sem notificação prévia,
conforme permitido pela lei aplicável.

Seu papel
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Ser prudente ao utilizar
informações eletrônicas.

E se eu tiver dúvidas?

SE VOCÊ SE ENCONTRAR DIANTE DE UMA DECISÃO DIFÍCIL, FAÇA
A SI MESMO ESTAS PERGUNTAS SIMPLES:

Como os outros
enxergariam esta
decisão?

Estou disposto a
ser responsabilizado por esta
decisão?

Esta decisão é
consistente com
nosso Código?

Se você tiver dúvidas sobre o cumprimento de nossas políticas, Código ou expectativas comerciais, sinta-se
à vontade para falar com seu supervisor. Se você precisar de mais assistência, use os recursos listados em
nossa Política de Denúncias e Investigação, inclusive:
Linha de Apoio
888 779-8055 (ligação gratuita, somente Estados Unidos e Canadá; para ligações internacionais, consulte
as instruções de discagem para o número de acesso local)
On-line
http://www.ethicspoint.com
Você também pode entrar em contato com nosso Comitê de Ética Empresarial:
E-mail
ethicscommittee@modine.com
Correio
Modine Business Ethics Committee c/o General Counsel
1500 DeKoven Avenue
Racine, Wisconsin, Estados Unidos, 53403-2552
Nossas Políticas Globais de Ética e Conformidade estão disponíveis no Modine Business Process Framework
(em “Normas da empresa”), assim como em www.modine.com (em “Sobre a Modine > Políticas”).

Engineering a Cleaner, Healthier World™
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