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1.1 Carta do PRESIDENTE

Bem-vindo ao Código de Conduta nos Negócios da CEVA ("Código"). Este é o documento que serve de base 

para a nossa cultura na CEVA. Ele estabelece a ética e os valores pelos quais a CEVA faz negócios. 

Nosso modo de abordar Compliance é simples.  É responsabilidade de todos assegurar um comportamento 

ético e de conformidade dentro da CEVA e em relação aos negócios da CEVA – é por isso que exigimos que 

todos nossos funcionários e principais fornecedores, que prestam serviços para nós ou em nosso nome, para 

lerem, entenderem e aderirem ao Código. Somente seguindo os padrões estabelecidos no Código que a CEVA 

poderá assumir o seu lugar na comunidade global, atrair os talentos certos, atender às expectativas dos nossos 

clientes e, em última instância, ser bem sucedida nos negócios. 

Quero enfatizar nossa postura contínua contra todas as formas de corrupção e nossa abordagem de tolerância 

zero para qualquer violação das políticas. Nossas políticas consideram todas as leis anticorrupção aplicáveis, 

com requisito de cumprimento obrigatório para a lei francesa de anticorrupção Sapin II, uma vez que a CEVA é 

controlada por um grupo francês, e também a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos da 

América (US FCPA) e a Lei de Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act).

Não esperamos menos do que o cumprimento total do nosso Código de Conduta nos Negócios.

Nosso ambiente de negócios e leis estão mudando de maneira constante. É importante que você reveja 

regularmente os tópicos do nosso Código e consulte-o quando surgir uma situação em que você possa precisar 

de orientação ou conselho. As diretrizes estabelecidas no Código são relevantes para todos cargos e funções na 

CEVA e para qualquer pessoa com quem colaboramos.

Obrigado por assumir uma responsabilidade pessoal pelos nossos valores. Ao aderir ao Código, você ajuda a 

CEVA a ganhar a confiança e o respeito essenciais para o cumprimento de nossa missão e visão como 

empresa. Caso tenha alguma pergunta sobre o conteúdo do Código, entre em contato com o nosso 

departamento de Compliance & Ética (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
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1.2 Quais são os nossos valores

Uma paixão pela logística e pelo espírito empreendedor permeiam tudo o que fazemos, impulsionando há

excelência dos processos e apoiando a nossa ambição de sermos vistos como os melhores profissionais da

logística. Integridade e respeito são princípios e fundamentos que influênciam todas as nossas relações

comerciais. O nosso foco constante é entregar resultados, tanto para clientes como investidores.

Nós criamos valor para nossos clientes, fornecendo um serviço consistente e 

excecional.

Na Ceva temos uma visão clara e definida para o nosso negócio: sermos o fornecedor de logística mais profissional que existe.

A nossa visão.

Para nos manter focados em alcançar a nossa visão, estamos a criar um negócio forte e integrado com as pessoas no seu próprio centro.

Para alcançar este objetivo, desenvolvemos uma série de valores que nos ajudam a guiar-nos no caminho para cumprir a nossa visão, para

sermos o fornecedor de logística mais profissional.

Os nossos valores.

• Somos apaixonados pelos nossos clientes 

• Valorizamos as pessoas

• Somos energéticos e ambiciosos 

• Somos orientados para a performance 

• Somos bem sucedidos

• Somos ágeis e responsáveis

• Promovemos e valorizamos a diversidade

• Somos experts na cadeia de distribuição

• A integridade e respeito são a nossa forma de vida

1
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2.0 NOSSOS COLABORADORES E CULTURA
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2.1 Direitos Humanos e dignidade
A CEVA tem o compromisso de respeitar e valorizar os direitos humanos numa escala

global. Operar eticamente e respeitar os seus funcionários, clientes e partes interessadas

são os valores fundamentais e pelos quais a CEVA se esforça por manter.

O Programa de Cumprimento dos Direitos Humanos da CEVA, alinhado aos requisitos

governamentais aplicáveis e às iniciativas globais de direitos humanos, fornece uma

estrutura sólida para que a CEVA implemente medidas para prevenir o trabalho forçado, o

tráfico humano e outros abusos de direitos humanos, na cadeia global de abastecimento. A

Política de Tráfico Humano da CEVA aborda aspetos específicos relacionados com este

importante tópico.
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2.2 Igualdade de oportunidades, diversidade e inclusão

A CEVA está empenhada em práticas justas de contratação e emprego e os seus funcionários têm a

oportunidade de desenvolver o seu potencial máximo. Nós esforçamos-mos para manter um

ambiente de trabalho baseado no mérito e integração.

Se suspeitar que a discriminação está a acontecer, consulte o Procedimento de Relatórios da Linha

direta, e entre em contato com os Recursos Humanos ou ligue para a Hotline da Compliance para

que se possa investigar o problema.

× NÂO DEVEMOS pactuar com qualquer

forma de escravidão, tráfico de seres

humanos, trabalho forçado e trabalho

infantil, conforme definido pela lei

aplicável e pelos princípios

internacionais.

 DEVEMOS cumprir os requisitos legais 

da idade mínima de trabalho nos países 

onde trabalhamos, bem como, cumprir as 

leis sobre horas de trabalho, salários e 

benefícios.

× Nós NÂO DEVEMOS Discriminar 

qualquer candidato a emprego ou 

funcionário tendo por base uma 

Discriminação ilegal .

 DEVEMOS Tomar decisões de emprego 

com base em qualificações, desempenho, 

compromisso, conduta, ética e outras 

qualificações para o trabalho específico.

 DEVEMOS Promover e valorizar a 

diversidade em todas as áreas de 

recrutamento, emprego, formação e 

promoção.

 DEVEMOS Respeitar as leis 

aplicáveis em matéria de liberdade de 

associação e de negociação coletiva.

Links de referência:
• Human Trafficking Policy

• Hotline Reporting Procedure



8

2.3 Respeito mútuo e igualdade

A CEVA esforça-se por manter um ambiente de trabalho para os seus

funcionários de forma a atingirem todo o seu potencial incentivando a

criatividade e produtividade.

Todos os funcionários serão tratados com consideração e respeito.

2.4 Saúde e segurança

O objetivo da CEVA é manter um ambiente saudável e seguro. Estamos empenhados em

fornecer locais de trabalho, que cumpram todas as leis e normas de segurança e saúde

ocupacional aplicáveis.

Também realizamos negócios de forma a respeitar a saúde e a segurança dos nossos clientes e

das comunidades em que atuamos. Devemos sempre mantermo-nos a nós, colegas de trabalho

e a nossa comunidade segura.

× NÂO DEVEMOS participar em qualquer

forma de violência no local de trabalho,

intimidação ou assédio, incluindo assédio

sexual e avanços sexuais indesejáveis.

 DEVEMOS executar todas as atividades

de forma inclusiva, devido à natureza

variada da nossa força de trabalho. Por

exemplo, certas formas de convívio

devem ser evitados se os membros da

nossa força de trabalho não puderem ser

incluídos.

 DEVEMOS Informar prontamente qualquer 

incidente ou condição adversa de saúde 

ou segurança, incluindo equipamentos 

partidos, maquinaria e acidentes, ao seu 

responsável ou ao pessoal de segurança 

local.

 DEVEMOS informar todas e qualquer 

lesões ao seu responsável local.

 DEVEMOS utilizar equipamento de 

proteção apropriado ás suas funções.

× NÂO DEVEMOS Transportar, possuir e /

ou armazenar armas de fogo num local da

CEVA, a menos que seja permitido pela

legislação local e esteja devidamente

autorizado pela CEVA Security em

relação a um trabalho específico.2
.0
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2.5 Segurança ambiental

A CEVA está empenhada com a sustentabilidade e com a condução dos

nossos negócios de forma a respeitar o meio ambiente, beneficiando os

nossos clientes, as nossas comunidades e o nosso planeta. É eticamente

correto e comercialmente inteligente. Devemos estar conscientes do efeito

que as nossas atividades têm sobre o meio ambiente e estar continuamente

em total conformidade com as leis e regulamentação ambiental aplicável às

nossas atividades de negócios.

2.6 Álcool e substâncias ilegais

É política da CEVA manter um ambiente de trabalho sem qualquer tipo de substâncias e álcool.

O uso de álcool e substâncias ilegais pode criar sérios riscos de saúde e segurança no local de

trabalho. Em casos excecionais, o álcool pode ser servido nos escritórios do CEVA ou em outros

edifícios com aprovação prévia da administração.

 DEVEMOS imediatamente reportar 

possíveis infrações de leis, regulamentos 

ou permissões ambientais.

× NÂO DEVEMOS usar, vender, distribuir 

ou estar em posse de álcool, drogas 

ilegais, outras substâncias. Utilizar  

substâncias ilegais durante o trabalho, no 

espaço da Empresa, ou enquanto estiver 

em negócios em nome da Empresa.

 DEVEMOS Cumprir com todas as leis e 

regulamentos relativos ao uso ou posse 

de álcool e  substâncias ilegais.

× NÂO DEVEMOS Fazer algo que possa 

intencionalmente prejudicar a nossa 

comunidade ou o nosso ambiente.
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2.7 Propriedade empresarial

A CEVA está empenhada em salvaguardar o uso adequado dos seus ativos. Você desempenha um papel

importante, seguindo os requisitos de segurança nas instalações, não partilhando as suas palavras passe

CEVA, imprimindo apenas quando realmente necessita, certificando-se que mantém o seu portátil seguro

enquanto viaja, seguindo as nossas Regras de Negócio CEVA, protegendo a propriedade intelectual da

mesma.

Devemos respeitar outras pessoas e a propriedade intelectual de outras empresas. Por exemplo, não devemos

usar uma lista confidencial de clientes que alguém que contratamos trouxe para a CEVA, ou copiar informações

de revistas protegidas por direitos de autor, ou até transportar conscientemente mercadorias falsificadas.

Os ativos da CEVA também incluem boa utilização do seu tempo. Enquanto nós certamente valorizamos as

pausas durante o dia de trabalho e permitimos chamadas pessoais ocasionais, e-mails e outras atividades, o

seu tempo na CEVA deve ser tempo para CEVA.

Links de referência:
• CEVA Business Rules

× Nós NÂO DEVEMOS Utilizar

equipamentos, mão-de-obra, materiais,

instalações da Empresa para fins

pessoais ou não-CEVA, a menos que

nossa administração o aprove.

 Nós  DEVEMOS respeitar a propriedade 

intelectual direitos de outras pessoas e 

empresas.
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2.8 Informação privilegiada

Deve ter especial cuidado com as informações confidenciais às quais tem acesso.

Na sequência das nossas atividades e negócios, você pode ter conhecimento de informações

não públicas sobre os negócios, operações ou valores mobiliários da CEVA, clientes ou

fornecedores. A CEVA proíbe estritamente a negociação de valores mobiliários com base em

informações não públicas ("informações privilegiadas"). Consulte a Política de Negociação da

CEVA para obter mais informações.

2.9 Clientes, fornecedores e parceiros de negócios 

A CEVA está empenhada com os mais elevados padrões de qualidade e temos

de trabalhar constantemente para melhorar os processos, para vantagem dos

nossos clientes. Os nossos clientes dependem de nós, por isso esforçamo-nos

para tornar os nossos clientes bem sucedidos nos seus negócios.

O nosso conhecimento das necessidades globais e locais dos nossos clientes e

mercados, orientam as nossas atividades. Nós incluímos e damos prioridade

ao foco no cliente em todos os nossos processos de negócios e projetos.

Links de referência:
• CEVA Trading Policy

• Third Party Compliance Due Diligence 

Policy

× NÂO DEVEMOS  efetuar trocas de 

informações e ações com base em  

informação, não publica ou privilegiada 

independentemente da forma como nos 

chegou a mesma é contra a lei e com a 

politica da empresa!

× NÂO DEVEMOS usar a informação para 

nós ou dá-la a alguém como uma forma 

de  vantagem para que a possam utilizar.

 DEVEMOS ser cautelosos na forma 

como lidamos com a informação.

× Nós NÂO DEVEMOS trabalhar com 

(parceiros) terceiros até que os mesmos 

sejam aprovados pela Compliance & 

Ethics.

 DEVEMOS ser parceiros com outras 

entidades e indivíduos que sigam os 

nossos padrões que estabelecemos para 

nossa Empresa. Ao selecionar um 

parceiro de negócios, procuramos 

trabalhar com terceiros que conduzem os 

seus negócios em nome de nossa 

Empresa, respeitando as normas legais e 

regulamentares aplicáveis as nossos altos 

padrões de integridade, que são 

delineados ni nosso Código de Conduta 

de Terceiros2
.0
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3.0 GESTÃO DE TERCEIROS E RISCOS 

INTERNACIONAIS
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3.1 Anti corrupção e anti suborno

A CEVA acredita que a corrupção prejudica as sociedades e enfraquece o comércio justo, que

é crucial para o nosso negócio.

A CEVA proíbe qualquer forma de suborno ou corrupção e cumpre com as Leis de anti

corrupção que se aplicam aos nossos negócios e princípios internacionais a que aderimos,

principalmente a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras dos Estados Unidos (ou FCPA), a Lei

do Suborno do Reino Unido, o Pacto Global das Nações Unidas, a Convenção Anti Suborno

da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico e Outras leis e princípios anti

suborno aplicáveis. Reveja a Política de Anticorrupção da CEVA para obter detalhes e evitar o

suborno. É importante que você não ofereça, prometa, dê, aceite ou solicite qualquer tipo de

suborno, pagamentos indevidos, favores ou qualquer coisa de qualquer valor para um

propósito impróprio (seja financeiro ou não financeiro, direta ou indiretamente).

A CEVA proíbe pagamentos facilitadores exceto quando existe uma ameaça iminente à saúde

pessoal, segurança ou liberdade, desde que a mesma esteja prontamente justificada e

reportada e documentada (pagamento de extorsão).

Devemos seguir o processo da Empresa para avaliar terceiros com quem fazemos negócios,

com quem queremos fazer negócios e com empresas que partilham os mesmos valores que a

CEVA.

O CEVA tem a obrigação legal de assegurar que sistemas e procedimentos razoáveis de

prevenção, estejam em vigor para impedir a facilitação da evasão fiscal de terceiros. Reveja a

Política de Prevenção de Infrações e de Facilitação de Evasão Fiscal da CEVA para mais

detalhes, incluindo definições, exemplos e requisitos desta obrigação.

Se você é um representante governamental ou está relacionado a

um deve notificar a Compliance & Ethics.

Links de referência:
• Anticorruption Policy

• Third Party Compliance Due Diligence 

Policy

• Policy on Reporting Relationships to, or 

Service as, a Government Official

• Policy on Preventing Tax Evasion 

Facilitation Offenses 

× NÂO DEVEMOS oferecer, ou aceitar algo 

que possa sequer aparentar improprio ou 

influenciador numa decisão nossa ou de 

alguém. 

× NÂO DEVEMOS fazer  pagamentos 

facilitadores .

× NÂO DEVEMOS compactuar com 

qualquer forma de suborno.

 DEVEMOS cumprir com a politica da 

empresa e seguir as leis de anti corrupção 

que se aplicam ao nosso negócio.

 DEVEMOS seguir as regras de 

Compliance para com terceiros e seguir 

as avaliações necessárias para avaliar 

um terceiro.

 DEVEMOS contactar a Compliance & 

Ethics se você é ou está relacionado com 

um representante governamental.
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3.2 Ofertas e divertimento

A CEVA concorre e premeia os negócios de forma transparente por

mérito e no melhor interesse da CEVA. É imperativo que se evite a

aparência de qualquer corrupção (incluindo intenção corrupção,

objetividade obscura, conflito de interesses, tratamento preferencial).

A política da CEVA para Ofertas e Divertimento providência detalhes

do que se pode aceitar e fazer nesses casos.

3.3 Registos financeiros
Os livros, e registos de contas da CEVA devem ser completos, oportunos, verdadeiros e mostrar

com precisão os nossos ativos, passivos e transações. Isso é necessário para garantir honestidade

e transparência, evitar fraudes e produzir demonstrações financeiras fiáveis de acordo com as

normas de contabilidade aplicáveis.

Links de referência:
• Gifts and Entertainment Guidelines

• CEVA Business Rules

• Finance & Accounting Policies

× NÂO DEVEMOS ser influenciados por 

ofertas e divertimento ou qualquer tipo de 

benefícios de clientes ou fornecedores 

sejam eles atuais ou potenciais.

× NÂO DEVEMOS oferecer ou receber 

ofertas e divertimentos impróprios.

× NÂO DEVEMOS pedir uma oferta a um 

cliente, fornecedor ou qualquer outra 

pessoa para nós amigos ou família.. 

 DEVEMOS competir e premiar negócios 

exclusivamente com base no mérito e no 

melhor interesse da CEVA.

 DEVEMOS Estar cientes sobre as nossas 

políticas  para clientes e fornecedores 

sobre ofertas  e divertimento  de forma a 

certificarmo-nos de que não estamos a  

violar as suas diretrizes.

× NÂO DEVEMOS participar em qualquer 

falsificação de livros e registos 

(balancetes, notas de dívida , relatórios 

financeiros, etc.) ou qualquer falsificação 

nos documentos da CEVA

× NÂO DEVEMOS criar e registar 

transações num “registo paralelo”, isto é 

estritamente proibido.

 DEVEMOS fazer os registos nos livros de 

contabilidade de forma verídica e mais 

correta de forma a refletir a propriedade 

da CEVA e respetivas transações. 

Princípios e normas de report financeiro. As Regras de Negócio, as

Políticas Financeiras e Contabilísticas da CEVA e outros controlos

suportam o princípio da exatidão.
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3.4 Conflitos de interesse
É imperativo que a CEVA opere sem conflitos e que todas as suas decisões sejam tomadas no melhor interesse da CEVA. Conflitos de

interesse podem advir de diversas situações, como tal devemos identificar, evitar, reportar e solucioná-los.

3.5 Contratos Governamentais

Links de referência:
• Conflict of Interest Declaration Form

• Anti-Money Laundering Policy

Com todas as questões de conflitos, a solução é a transparência.

Se surgir um possível conflito, informe o seu supervisor ou entre

em contato com o Departamento Jurídico ou Conformidade e

Ética e preencha um Formulário de Declaração de Conflito de

Interesse, para que o possamos ajudar a tomar uma boa decisão.

Podemos abordar muitas dessas situações facilmente, desde que

sejam verdadeiros e honestos sobre os mesmos.

× Nós NÂO DEVEMOS participar em qualquer 

atividade, amizade ou relacionamento em 

que os seus interesses pessoais entrem em 

conflito com os interesses da CEVA. 

 DEVEMOS fazer o nosso trabalho sempre

com o melhor interesse da CEVA e sem

interesses pessoais que possam interferir

com o mesmo.

 DEVEMOS identificar, evitar, comunicar ,

qualquer possível conflito de interesses

preenchendo e enviando de imediato a

declaração de conflito de interesses

(formulário)

3
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Na CEVA, estamos empenhados com o cumprimento das leis e regulamentos de contratação

governamental, quando prestamos serviços em nome de e para entidades governamentais

(diretamente, como principais fornecedores ou indiretamente, como subcontratado). Tal como

acontece com outros requisitos do nosso Código, quando se trata de uma contratação

governamental, honestidade, precisão e transparência são extremamente importantes. A condução

de negócios que impliquem direta ou indiretamente contratos governamentais exige que a CEVA

esteja ciente de exigências e penalidades duras (incluindo penas criminais) que excedam ou sejam

diferentes dos contratos comerciais. Existem limitações estritas para representantes governamentais

e contratos com entidades privadas. Reveja as Regras da CEVA para Contratos Governamentais

para mais informações.

× NÂO DEVEMOS oferecer prendas e 

divertimento a qualquer  Representante 

Governamental quer seja cliente ou 

fornecedor, sem uma aprovação prévia.

 DEVEMOS compreender e seguir 

integralmente as regras da CEVA para 

Contratos governamentais incluindo 

regras leis e regulamentação dos 

mesmos, caso tenhamos que lidar com 

este tipo de contratos.
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3.6 Atividades politicas e de caráter social
A CEVA evita atividades ou declarações políticas

inadequadas que possam prejudicar os melhores interesses

da CEVA. Geralmente, a Empresa não intervém em

questões políticas. As nossas Regras de Negócio na CEVA

exigem que o nosso Conselho de Administração aprove

todas as contribuições políticas.

Estamos empenhados em apoiar as comunidades onde

trabalhamos. As Regras de Negócio da CEVA fornecem

informações sobre a obtenção de aprovação para

contribuições de caridade.

3.7 Regras Comerciais

Links de referência:
• CEVA Business Rules

• Government  Contracting Policies

× NÂO DEVEMOS fazer contribuições 

políticas e de caridade em nome da CEVA 

sem a autorização prévia.

 DEVEMOS seguir estritamente todos os 

regulamentos e leis relacionadas com 

finanças, e outras leis e regulamentações 

como o Lobbying. 

 DEVEMOS compreender e respeitar 

diferenças culturais e situações que 

possam existir nas comunidades onde 

estamos presentes.
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A CEVA e os seus Funcionários devem agir em conformidade com os regulamentos comerciais

aplicáveis para incluir restrições de importação, controles de exportação, sanções, embargos, e as leis

U.S. anti boicote. Sanções e os controles comerciais são aplicados em todas as funções da CEVA,

incluindo a Gestão de Carga, Logística de Contratos, 4PL, Desenvolvimento de Negócios e Finanças. O

incumprimento dos controles pode expor a CEVA a sanções e os seus funcionários a penalizações

substanciais e responsabilização criminal. A política da CEVA proíbe qualquer negócio com países

abrangidos por sanções, sem autorização e aprovação específica da Compliance & Ethics. Como

política geral, a CEVA não faz negócios envolvendo Irã, Cuba, Coréia do Norte e Síria.

Compliance & Ethics efetua a supervisão da CEVA na regulamentação comercial e implementou

controles, politicas e ferramentas de forma a assegurar que a CEVA cumpre com todos os controles

onde a CEVA realiza negócios. As regras Comerciais encontra-se na intranet e providencia os recursos

de forma a cumprir e seguir a regulamentação comercial existente.

× NÂO DEVEMOS facilitar ou ajudar em 

negócios com países que se encontram 

restringidos pela CEVA ou com sanções

 DEVEMOS seguir estritamente as regras 

relacionadas com as leis de controle para 

importação e exportação, sanções e as 

regras  comerciais da CEVA.

 DEVEMOS seguir e cumprir com as leis

anti boicote aplicáveis.

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Leis anti monopólio e mercado livre
A CEVA está empenhada na livre iniciativa e na concorrência livre. Definimos todos os

preços e sobretaxas de uma forma independente, e com base na nossa própria análise,

entrada de clientes e informações publicamente disponíveis. Cada um de nós deve evitar

qualquer conduta que possa desrespeitar a Política de anti monopólio e de mercado livre

da CEVA.

A politica da CEVA relacionada com associações de comércio e

as suas políticas e procedimentos definem o processo de como

participamos nos mesmos, ou seja no comércio, industria e

organizações profissionais, nós cumprimos com as nossas

regras anti monopólio.

3.9 Política de anti lavagem monetária

Links de Referência:
• Antitrust and Competition Law Policy

• Trade Association Policies & Procedures

• Global Trade Compliance Policies

• CEVA Anti-Boycott Policy and 

Procedures 

× Nós NÂO DEVEMOS discutir preços, 

ofertas, licitações, lucros, localização de 

clientes ou outras situações com 

concorrentes e nunca acordar qualquer 

uma das condições acima referidas com o 

mesmo.

× Nós NÂO DEVEMOS participar em 

boicotes ou acordos de boicotes de forma 

a bloquear certas pessoas entidades ou 

países.

× Nós NÂO DEVEMOS tomar decisões 

sobre com quem a CEVA decide fazer 

negócios baseados em influências 

pessoais.

 DEVEMOS concorrer de forma a sermos 

premiados pelos negócios e  mérito  da 

concorrência livre.

 DEVEMOS seguir as regras da CEVA 

relacionadas com as leis anti monopólio e 

de concorrência livre.

 DEVEMOS ter uma aprovação para 

participarmos numa organização 

comercial, industria ou qualquer 

organização profissional em nome da 

CEVA.
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Além de competir pelos negócios de forma leal e independente, a CEVA empenha-se nos

negócios de forma justa. Contratamos terceiros apenas por uma avaliação justa sem

considerar quaisquer ligações que possam ter a funcionários da CEVA.

De forma a prevenir que a CEVA seja utilizada num esquema de lavagem de dinheiro ou em

alguma atividade ilegal, é imperativo que todos nós saibamos com quem estamos a fazer

negócio sejam eles clientes ou fornecedores.

Esteja alerta para qualquer atividade suspeita como por exemplo, transações em dinheiro,

clientes que não conhecemos, pedidos de pagamentos fora do comum e transferências

irregulares.

× Nós NÂO DEVEMOS participar em 

qualquer forma ou esquema de lavagem 

de dinheiro.

 DEVEMOS conhecer os nossos clientes 

e fornecedores de forma a assegurar que 

eles não fazem parte de qualquer 

atividade ilegal (conscientemente ou 

inconscientemente).

 DEVEMOS estar alerta a sinais de 

conduta estranha/ fora do normal que 

possam ser indicativos de qualquer 

atividade ilegal e comunicar as mesmas 

ao seu gestor ou à Compliance & Ethics.
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4.0 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E RISCOS DE 

COMUNICAÇÃO
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4.1 Privacidade de dados
A CEVA tem uma preocupação séria relativamente à proteção da privacidade dos seus

funcionários e toda a sua informação pessoal protegida legalmente (incluindo saúde e

registos médicos pessoais, informação pessoal de identificação e toda a informação pessoal

e privada que a empresa tenha em sua posse). Esta informação também contempla

informação pessoal e confidencial de outras pessoas que possam estar envolvidas no nosso

negócio. Por favor reveja a política da CEVA relacionada com a privacidade de dados.
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4.2 Registo de dados

Os registos e informações da CEVA são ativos da

empresa e devemos tratá-los como tal. Você tem de

estar familiarizado com a Política de Gestão de

Informações e Registos Totais (TRIM) e o

Cronograma de Retenção de registos associados,

para determinar como identificar, classificar, gerir e

descartar os registos e informações da CEVA.

Links de referência:
• Data Privacy Policy

• Total Records & Information 

Management (TRIM) Policy

• Document Preservation Notice (DPN) 

Policy DEVEMOS seguir a política da 

Privacidade e as leis da privacidade 

aplicáveis.

 DEVEMOS respeitar a privacidade dos 

nossos colegas..

× NÂO DEVEMOS apagar informação ou 

dados associados a uma ação de litigio ou 

investigação governamental, caso tenha 

recebido um Aviso de Preservação de 

Documentos (DPN).

 DEVEMOS manter registos  e a 

informação em formato papel ou digital 

durante o tempo necessário e estipulado 

pela política Gestão de Informações e 

registos Totais (TRIM). 

No caso de uma ação legal ou investigação governamental, o Departamento Jurídico pode emitir um Aviso de Preservação de

Documentos (DPN). A política DPN da CEVA exige que todos os registos e informações referidos num DPN sejam mantidos até que

o Departamento Jurídico forneça mais instruções.
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4.3 Comunicação

A CEVA permite o uso responsável a empresas dos média sociais para melhorar as nossas interações e comunicação com

clientes, colegas, fornecedores, líderes empresariais, média e outros. A publicação de informação relacionada com a CEVA nos

média sociais, está restrita e tem de ser aprovada pelo Marketing & Comunicações de acordo com a Política de Meios de

Comunicação Sociais da CEVA.

Média.

Todas as nossas comunicações eletrónicas e informação relacionada com o negócio da

Empresa são propriedade da CEVA e estão sob o seu controle. Sob a política da CEVA de

Informação e Segurança, todos os seus funcionários não devem ter uma expetativa de

privacidade quando usam equipamentos ou sistemas da CEVA. A CEVA tem o direito de

monitorizar e inspecionar todas as comunicações eletrónicas, computadores, equipamentos

e sistemas de acordo com as leis aplicáveis. O uso responsável e pessoal é aceitável, mas

deve ser ocasional por natureza, fora de horas de trabalho sempre que possível e não nos

pode distrair das nossas responsabilidades ou produtividade.

Comunicações eletrónicas.

Apenas o pessoal autorizado da CEVA pode responder a consultas externas fora do curso normal dos negócios. Qualquer contato

governamental, investidores, analistas, média e público devem cumprir com as nossas políticas e diretrizes de comunicação

(consultar o Manual de Relações com a Média e a Política de Fornecedores).

Comunicações externas.

Links de Referência:
• Social media Policy

• Information Security Policy

• media Relations Manual

• Vendor Policy

× NÂO DEVEMOS exprimir  comentários, 

posições ou crenças através da CEVA 

nos média.

× NÂO DEVEMOS revelar informação que 

não seja de domínio publico para 

beneficio de alguém que não pertença à 

Empresa.

 DEVEMOS ter primeiro a aprovação 

oficial da CEVA antes de utilizarmos 

qualquer média.

 DEVEMOS informar o departamento 

adequado antes de responder a qualquer 

questionário.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 AS NOSSAS RESPONSABILIDADES
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5.1 Responsabilidades Individuais
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Funcionários devem:

• Entender as regras e riscos que são aplicáveis à sua função

• Procurar conselho do seu gestor ou a Compliance & Ethics caso tenham alguma dúvida nas regras

• Completar a formação anual de compliance

• Assegurar que terceiros com quem trabalhamos conheçam  as regras e estejam conscientes das mesmas

• Reportar prontamente qualquer suspeita ou violação das regras (verificar secção 5.3)

• Reportar qualquer forma de retaliação (direta ou indireta)  contra qualquer pessoa ,que de boa fé comunique algo ao departamento de  

compliance, quem recuse colaborar com o mesmo, quem não reporte qualquer atividade suspeita onde possa existir mais que um 

pequeno risco de suborno e que a mesma não tenha sido investigada pela empresa

• Cooperar ao máximo com a Empresa de forma a investigar e resolver qualquer assunto de compliance de forma confidencial

5.2 Responsabilidades do gestor

• Entender as regras e riscos que são aplicáveis à sua função e dos seus colaboradores diretos

• Garantir que os seus colaboradores fazem a formação anual de compliance e que conhecem o mesmo

• Reportar prontamente qualquer suspeita ou violações das regras  e encorajar os seus colaboradores a fazer o mesmo

• Reportar qualquer forma de retaliação (direta ou indireta)  contra qualquer pessoa que de boa fé comunique algo ao departamento de  

compliance, quem recuse colaborar com o mesmo, quem não reporte qualquer atividade suspeita onde possa existir mais que um 

pequeno risco de suborno e que a mesma não tenha sido investigada pela empresa

• Cooperar ao máximo com a Empresa de forma a investigar e resolver qualquer assunto de compliance de forma confidencial

• Quando receber qualquer denuncia de uma violação ou suspeita de violação encaminhar as mesmas para o departamento de Compliance

& Ethics; Gestores não devem investigar por conta própria

Gestores devem:
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5.3 Como Reportar Links de referência:
• Compliance Hotline Phone Numbers

 DEVEMOS comunicar qualquer violação 

ou suspeita de violação da lei ou os 

códigos da empresa ao nosso gestor ou 

à, Compliance & Ethics ou a  the 

Compliance Hotline.

× NÂO DEVEMOS efetuar qualquer 

retaliação contra alguém que comunique 

algo suspeito ou qualquer violação das 

regras.5
.0
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Existem muitas formas de reportar possíveis violações ou suspeitas do não cumprimento das regras. Escolha o

método que lhe seja mais conveniente:

• Informe o seu gestor / supervisor se ele ou ela não estará envolvido numa alegada má prática ou comunique 

com outro membro da gestão, se você achar que poderá será mais eficaz. 

• Caso não esteja à vontade em falar com o seu responsável, pode contatar com o nosso departamento legal 

ou RH para que o ajudem. 

• O nosso serviço de hotline também oferece serviços via web, portanto, se estiver mais confortável via on-

line, poderá usar este endereço de e-mail: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com

• A Compliance Hotline é gerida por um fornecedor externo e está disponível 7 dias por semana 24 horas por 

dia  através do número 888-723-2453 para a maioria dos países. Reveja a Compliance Hotline Phone

Numbers para mais detalhes sobre como ligar, instruções e outros números específicos de cada país. Se 

quiser falar connosco de uma forma eletrónica ou via web também temos o reporte via web.

• Quando quiser reportar qualquer violação ou suspeita de violação de regras, seja preciso e factual. Faculte o 

máximo de informação que tenha (quem, o que, quando, como, onde, etc).

A CEVA tem tolerância zero para qualquer pessoa que efetue uma represália (direta ou

indiretamente) ou tenha uma ação adversa contra qualquer pessoa que relate uma possível ou

potencial má conduta, ou que se recuse a comunicar qualquer atividade em relação à qual tenha

a suspeita que exista um pequeno risco de suborno e que o mesmo não tenha sido investigado

pela Empresa.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 O que acontece quando comunicamos

A sua comunicação é mantida e tratada como confidencial e da forma mais correta possível. Caso pretenda manter-se anónimo isso é

possível.

Confidencialidade

As comunicação são atribuídas a uma determinada pessoa para que a mesma as investigue. Não faça investigações por sua conta. A

CEVA tem um órgão de Conduta Empresarial que revê periodicamente os casos e a quem são atribuídos.

Investigação.

Quando a investigação está terminada, uma ação corretiva poderá ser aplicada.

Ação Corretiva.

Pode acompanhar a sua participação utilizando o número de identificação que lhe é fornecido. Contacte a nossa Compliance Hotline

e forneça esse número de forma a que possam encontram o processo.

Follow-Up.

Por favor reveja a o procedimento de participação via Hotline para mais informações.

Links de referência:
• Hotline Reporting Procedure
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

6.0 CONCLUSÃO
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6.1 Informação adicional

Políticas locais ou relacionadas com negócios podem fornecer orientação e padrões adicionais, mais rígidos ou mais específicos, mas não

podem ir contra o nosso Código sem que a Compliance & Ethics o aprove.

O Código, "CEVA", "Corporativo" e "Companhia" referem-se à CEVA Holdings LLC, suas subsidiárias e joint ventures, está disponível em vários

idiomas no nosso site: www.cevalogistics.com. Se houver discrepâncias entre as versões traduzidas e a versão em inglês, prevalecerá a versão

em inglês.

A CEVA pretende que o presente Código seja aplicável em todos os países em que a CEVA desenvolve as suas atividades, na medida em que

o mesmo seja permitido pela legislação desse país.

O Conselho de Administração e a Direção Executiva da CEVA são responsáveis pela adoção, comunicação e aplicação do Código.

A versão oficial do Código pode ser encontrado em www.cevalogistics.com. Não se deve confiar em qualquer cópia impressa como uma versão

oficial. Este Código não cria quaisquer direitos contratuais ou outros (expressamente ou implicitamente) e não é um contrato de trabalho ou

acordo de qualquer espécie.
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Nenhum Código pode definir tudo o que temos de cumprir num negócio complexo como o nosso. Este Código

fornece as diretrizes e os padrões básicos que temos para toda a nossa conduta comercial. As nossas Regras de

Negócio da CEVA e outras políticas referidas têm mais detalhes de apoio ao Código.

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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6.2 Glossário
 Leis Anti Boicote: São Leis que proíbem a CEVA de participar em boicotes. A CEVA não aceita lançar ou solicitar um boicote.

 Leis Anti Corrupção: As Leis de anti corrupção mais conhecidas são principalmente o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dos Estados Unidos, a UK Bribery Act, princípios internacionais a a que

aderimos, como o Pacto Global das Nações Unidas, a Convenção Anti Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Outras leis anti suborno. Suborno: Oferecer,

prometer, dar, aceitar ou solicitar uma vantagem indevida de qualquer valor (que pode ser financeiro ou não financeiro), direta ou indiretamente, e independentemente da localização, em violação da lei

aplicável, como incentivo ou recompensa Para uma pessoa agir ou abster-se de agir em relação ao desempenho das suas funções.

 Conflito de interesses: Qualquer atividade, relacionamento ou circunstância interna ou externa, em que os nossos próprios interesses pessoais ou de outra natureza interfiram (conflito) ou pareçam interferir

com os interesses da CEVA.

 Ação disciplinar: As ações disciplinares podem incluir avisos escritos e verbais, penalizações monetárias, suspensão e rescisão de contrato de trabalho totalmente permitidas pela lei aplicável. Além da ação

disciplinar, nós podemos ter que referir alguma má conduta às autoridades governamentais ou reguladoras apropriadas para a ação criminal ou civil ou para iniciar uma ação legal de forma a recuperar perdas

ou danos causados por má conduta.

 Comunicação eletrónica: A comunicação eletrônica inclui e-mails, mensagens instantâneas, mensagens de texto, atividade na Internet, telefones, outros dispositivos e outros dados eletrônicos e

informações sobre computadores, equipamentos e sistemas da Empresa.

 Funcionário: O termo abrange todos os colaboradores, quer sejam tempo completo, part time, contrato a prazo, efetivos ou trainees.

 Pagamentos de extorsão: É quando o dinheiro é forçosamente exigido das pessoas por ameaças reais ou à saúde própria, à segurança ou à liberdade.

 Pagamentos facilitadores: O termo às vezes é dado a um pagamento ilegal ou não oficial, feito em troca de serviços que o pagador tem o direito legal de receber sem fazer tal pagamento. É normalmente 

um pagamento relativamente menor feito a um funcionário público ou a uma pessoa com função certificadora, a fim de assegurar ou acelerar o desempenho de uma ação rotineira ou necessária, como a 

emissão de um visto, autorização de trabalho, desembargo aduaneiro ou instalação de um telefone.

 Falsificação de livros e registos: Exemplos incluem transações falsas, ocultar fundos ou contas, relatar transações no período de tempo errado, ou outras informações falsas.

 Representantes Governamentais: Funcionários do governo, incluindo oficiais ou funcionários de um departamento, agência ou ramo do governo; oficiais alfandegários; Candidatos a cargos políticos;

Funcionários de organizações internacionais públicas (por exemplo, a Cruz Vermelha ou o Banco Mundial); uma agência contratada para lançar e rever contratos públicos; E uma empresa que é principal ou

subcontratado para um departamento, agência ou ramo do governo.

 Propriedade intelectual: Propriedade intelectual pode ser uma variedade de coisas, tais como patentes, marcas registradas, direitos autor, segredos comerciais, planos de negócios, dados técnicos, dados

financeiros, dados operacionais, listas de clientes e informações, dados pessoais de funcionários e outras informações confidenciais ou proprietárias sobre Negócios, operações e planos da CEVA. Não

podemos divulgar qualquer informação que não seja conhecida do público em geral, para ganho pessoal ou o benefício de outra pessoa que não a Empresa.

 Proteção legal: Um segmento legalmente protegido é uma característica de uma pessoa que não pode ser alvo de discriminação, tais como raça, cor, religião, origem nacional, idade, sexo, gravidez,

cidadania, estado familiar, estatuto de deficiência ou estatuto de veterano.

 Material: O material seja ele informação ou físico é importantes por exemplo se um investidor considerar importante ao ponto de decidir comprar, vender ou deter títulos.

 Lavagem de dinheiro: Efetuar transações financeiras e comerciais com fundos ou bens obtidos por meio de atividades criminosas para fazer com que a fonte dos fundos pareça legítima.

 Retaliação: Fazer algo de mau a alguém que o magoou ou o tratou mal; Vingar-se contra alguém.

 Sanções: Leis que proíbem fazer negócios ou transações com certos países, organizações ou pessoas. As sanções podem ser específicas do país de origem, as país de destino final ou da jurisdição que os

bens atravessam, entre outros fatores.

 Terceiros: Parceiros que são fornecedores, subcontratados, consultores, joint ventures, representantes e agentes.
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6.3 Aceitação das Regras

Revision Number 20170501

Eu sujeito-me e em toda a extensão permitida pela lei aplicável, e venho por este meio informar que:

• Reconheço ter recebido, revisto, compreendido e irei cumprir com o Código de Conduta de Negócio da CEVA;

• Entendo que a violação do Código de Conduta de Negócio da CEVA ou das outras políticas da CEVA pode resultar numa ação disciplinar, ,

incluindo possível rescisão de contrato; e

• Concordo que informarei prontamente qualquer violação conhecida ou suspeita do Código de Conduta no Negócio da CEVA, outras políticas

da CEVA, leis ou regulamentos aplicáveis e quaisquer conflitos de interesse reais (ou aparentes).

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

Assinatura: ______________________________________________

Data: ______________________________________________

Localização CEVA : ______________________________________________

Se você está a assinar esta aceitação de Regras manualmente, forneça esta página ao seu representante local de RH para ser colocada no 

seu arquivo pessoal.
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6.4 Apenas para colaboradores

 Anticorruption Policy *

 Anti-Money Laundering Policy

 Antitrust and Competition Law Policy *

 CEVA Anti-Boycott Policy and Procedures 

 CEVA Business Rules

 CEVA Trading Policy

 Compliance Hotline Phone Numbers

 Conflict of Interest Declaration Form

 Data Privacy Policy

 Document Preservation Notice (DPN) Policy

 Finance & Accounting Policies

 Gifts and Entertainment Guidelines

Links de suporte ás regras da CEVA

• Global Trade Compliance Policies

• Government Contracting Policies

• Hotline Reporting Procedure

• Human Trafficking Policy

• Information Security Policy

• média Relations Manual

• Policy on Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses

• Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government Official

• Social média Policy

• Third Party Compliance Due Diligence Policy

• Total Records and Information Management (TRIM) Policy

• Trade Association Policies and Procedures

• Vendor Policy

*Accessible outside of the CEVA network
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http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Anticorruption.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
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• Estar cientes sobre as nossas políticas  para clientes e de fornecedores sobre ofertas  e divertimento  e certificarmo-nos de que não estamos a  violar as suas diretrizes.

• Fazer os registos nos livros de contabilidade de forma verídica e mais correta de forma a refletir a propriedade da CEVA e respetivas transações. 

• Fazer o nosso trabalho sempre com o melhor interesse da CEVA e sem interesses pessoais que possam interferir com o mesmo.

• identificar, evitar, comunicar , qualquer possível conflito de interesses preenchendo e enviando de imediato a declaração de conflito de interesses (formulário)

• Compreender e seguir integralmente as regras da CEVA para Contratos governamentais incluindo regras leis e regulamentação dos mesmos caso tenhamos que lidar com este tipo de 

contratos.

• Seguir estritamente todos os regulamentos e leis relacionadas com finanças e outras leis e regulamentações como o Lobbying. 

• Compreender e respeitar diferenças culturais e situações que possam existir nas comunidades onde estamos presentes.

• Seguir estritamente as regras relacionadas com importação e exportação, sanções e as regras  comerciais da CEVA.

• Seguir e cumprir com as leis anti boicote aplicáveis.

• Concorrer de forma a sermos premiados pelos negócios e  mérito concorrência livre.

• Seguir as regras da CEVA relacionadas com as leis anti monopólio e de concorrência livre.

• Ter uma aprovação para participarmos numa organização comercial, industria ou qualquer organização profissional em nome da CEVA.

• Conhecer os nossos clientes e fornecedores de forma a assegurar que eles não fazem parte de qualquer atividade ilegal (conscientemente ou inconscientemente).

• Estar alerta a sinais de conduta estranha/ fora do normal que possam ser indicativos de qualquer atividade ilegal e comunicar as mesmas ao seu gestor ou à Compliance & Ethics.

• Seguir a política da Privacidade e as leis da privacidade aplicáveis.

• Respeitar a privacidade dos nossos colegas.

• Manter registos  e a informação em formato papel ou digital durante o tempo necessário e estipulado pela política Gestão de Informações e registos Totais (TRIM). 

• Ter primeiro a aprovação oficial da ceva antes de utilizarmos qualquer média.

• Informar o departamento adequado antes de responder a qualquer questionário.

• Comunicar qualquer violação ou suspeita de violação da lei ou os códigos da empresa ao nosso gestor ou à, Compliance & Ethics ou a  the Compliance Hotline.

DEVEMOS…

 Cumprir os requisitos legais da idade mínima de trabalho nos países onde trabalhamos, bem como, cumprir as leis sobre horas de trabalho, salários e benefícios.

 Tomar decisões de emprego com base em qualificações, desempenho, compromisso, conduta ética e outras qualificações para o trabalho específico.

 Promover e valorizar a diversidade em todas as áreas de recrutamento, emprego, formação e promoção.

 Respeitar as leis aplicáveis em matéria de liberdade de associação e de negociação coletiva.

 Executar todas as atividades de forma inclusiva, devido à natureza variada da nossa força de trabalho. Por exemplo, certas formas de convívio devem ser evitados se os membros da

nossa força de trabalho não puderem ser incluídos.

 Informar prontamente qualquer incidente ou condição adversa de saúde ou segurança, incluindo equipamentos partidos, maquinaria e acidentes, ao seu responsável ou ao pessoal de

segurança local.

 Informar todas e qualquer lesões ao seu responsável local.

 Utilizar equipamento de proteção apropriado ás suas funções.

 Imediatamente reportar possíveis infrações de leis, regulamentos ou permissões ambientais.

 Cumprir com todas as leis e regulamentos relativos ao uso ou posse de álcool e substâncias ilegais.

 Respeitar a propriedade intelectual direitos de outras pessoas e empresas.

 Ser cautelosos na forma como lidamos com a informação.

 Ser parceiros com outras entidades e indivíduos que sigam os nossos padrões que estabelecemos para nossa Empresa. Ao selecionar um parceiro de negócios, procuramos trabalhar 

com terceiros que conduzem os seus negócios em nome de nossa Empresa, respeitando as nossas normas legais e regulamentares aplicáveis e  os nossos altos padrões de 

integridade, que são delineados no nosso Código de Conduta de Terceiros

 Cumprir com a politica da empresa e seguir as leis de anti corrupção que se aplicam ao nosso negócio.

 seguir as regras de Compliance para com terceiros e seguir as avaliações necessárias para avaliar um terceiro.

 Contactar a Compliance & Ethics se você é ou está relacionado com um representante governamental.

 Competir e premiar negócios exclusivamente com base no mérito e no melhor interesse da CEVA.
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• participar em qualquer atividade, amizade ou relacionamento em que os seus interesses pessoais entrem em conflito com os interesses da CEVA. 

• oferecer prendas e divertimento a qualquer  Representante Governamental quer seja cliente ou fornecedor sem uma aprovação prévia.

• fazer contribuições políticas e de caridade em nome da CEVA sem a autorização prévia.

• facilitar ou ajudar em negócios com países que se encontram restringidos pela CEVA ou com sanções

• discutir preços, ofertas, licitações, lucros, localização de clientes ou outras situações com concorrentes e nunca acordar qualquer uma das condições acima referidas com o mesmo.

• participar em boicotes ou acordos de boicotes de forma a bloquear certas pessoas entidades ou países.

• tomar decisões sobre quem a CEVA decide fazer negócios baseados em influências pessoais.

• participar em qualquer forma ou esquema de lavagem de dinheiro. 

• apagar informação ou dados associados a uma ação de litigio ou investigação governamental, caso tenha recebido um Aviso de Preservação de Documentos (DPN).

• exprimir  comentários, posições ou crenças através da CEVA nos média sociais.

• revelar informação que não seja de domínio publico para beneficio de alguém que não pertença à Empresa.

• efetuar qualquer retaliação contra alguém que comunique algo suspeito ou qualquer violação das regras.

NÃO DEVEMOS…

• pactuar com qualquer forma de escravidão, tráfico de seres humanos, trabalho forçado e trabalho infantil, conforme definido pela lei aplicável e pelos princípios internacionais.

• Discriminar qualquer candidato a emprego ou funcionário tendo por base uma Discriminação ilegal .

• participar em qualquer forma de violência no local de trabalho, intimidação ou assédio, incluindo assédio sexual e avanços sexuais indesejáveis.

• Transportar, possuir e / ou armazenar armas de fogo num local da CEVA, a menos que seja permitido pela legislação local e esteja devidamente autorizado pela CEVA Security em 

relação a um trabalho muito específico.

• Fazer algo que possa intencionalmente prejudicar a nossa comunidade ou o nosso ambiente.

• usar, vender, distribuir ou estar em posse de álcool, drogas ilegais, outras substâncias ilegais. Utilizar  substâncias ilegais durante o trabalho, no espaço da Empresa, ou enquanto 

estiver em negócios pela Empresa.

• Utilizar equipamentos, mão-de-obra, materiais, instalações da Empresa para fins pessoais ou não-CEVA, a menos que nossa administração o aprove.

• efetuar trocos de informações e ações com base em  informação, não publica ou privilegiada independentemente da forma como nos chegou a mesma é contra a lei e com a 

politica da empresa!

• usar a informação para nós ou dá-la a alguém como uma forma de  vantagem para que a possam utilizar.

• trabalhar com (parceiros) terceiros até que os mesmos sejam aprovados pela  Compliance & Ethics.

• oferecer, ou aceitar algo que possa sequer aparentar improprio ou influenciador numa decisão nossa ou de alguém. 

• fazer  pagamentos facilitadores .

• ser influenciados por ofertas e divertimento ou qualquer tipo de benefícios de clientes ou fornecedores sejam eles atuais ou potenciais.

• oferecer ou receber ofertas e divertimentos impróprios.

• pedir uma oferta a um cliente, fornecedor ou qualquer outra pessoa para nós amigos ou família.

• participar em qualquer falsificação de livros e registos (balancetes, notas de dívida , relatórios financeiros, etc.) ou qualquer falsificação nos documentos da CEVA

• criar e registar transações num “registo paralelo”, isto é estritamente proibido..
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