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NOSSA CONEXÃO BRUNSWICK 
MENSAGEM DA LIDERANÇA

A INTEGRIDADE ANCORA  
TODAS AS NOSSAS AÇÕES

Na Brunswick, nos preocupamos tanto com a forma como obtemos resultados quanto com a obtenção deles. 
Esses valores definem como tratamos uns aos outros, como somos vistos por nossos parceiros de negócios, 
incluindo nossos clientes, e como impactamos as comunidades em que trabalhamos. Estamos firmemente 
comprometidos em fazer negócios com integridade e ganhar a confiança de todos que encontramos 
diariamente. Independentemente de onde você trabalhe na empresa, nossas ações diárias sustentam nosso 
compromisso de fazer negócios com ética e contribuem para a criação de nossa cultura ética. Todas as 
nossas ações ajudam a criar a Conexão Brunswick, definida como nosso compromisso em colocar as políticas 
e os princípios deste manual em ação em tudo o que fazemos. 

A Conexão Brunswick é uma nova maneira de discutir o que sempre fez parte da estrutura e da cultura da 
Brunswick - fazer negócios da maneira certa, da única maneira. É o compromisso que temos com nossos colegas, 
partes interessadas, consumidores e com nossas comunidades de agir com integridade. Este Código de conduta 
global serve como um guia para ajudá-lo a fortalecer e unir nossa Conexão. Aqui, fornecemos orientação prática 
e ferramentas sobre como você pode realizar a Conexão Brunswick tomando decisões inteligentes e éticas em 
todas as nossas negociações comerciais. Em outras palavras, o Código serve como um guia sobre como você 
pode modelar e promover a Conexão Brunswick colocando a ética em ação. À medida que continuamos a  
crescer e nos transformar como uma empresa global, a Conexão Brunswick ancora nossa dedicação em fazer  
a coisa certa para alcançar o sucesso empresarial sustentável, mantendo uma forte reputação. 

Se estiver em dúvida, lembre-se sempre do seu vínculo  
com a Conexão Brunswick – colocando a ética em  
ação nunca há um jeito certo de fazer a coisa errada. 

David M. Foulkes 
Diretor executivo
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O  
MANUAL

A CONEXÃO COMEÇA COM VOCÊ!
A integridade ancora a forma como fazemos negócios em todo o mundo. Este manual traduz 
nossa integridade em ação e demonstra como cada um de nós é responsável por criar e 
manter nossa conexão Brunswick. Este manual se aplica a você, independentemente do cargo 
que ocupa na empresa ou onde você esteja no mundo. Contamos com você para nos ajudar 
a defender e promover uma cultura ética. Se você vir ou suspeitar de algo ilegal ou antiético, 
é nosso dever informar a preocupação. Nenhuma preocupação é pequena demais para ser 
informada. 

Se você lidera uma equipe, sua responsabilidade é ainda maior. Dê o exemplo, certificando-
se de que os membros da sua equipe entendam e sigam os princípios deste Manual. Crie 
o tipo de local de trabalho onde os funcionários se sintam confortáveis para apresentar 
perguntas e preocupações e apoie-os quando levantarem questões. Nunca faça retaliação 
contra funcionários por compartilharem preocupações de boa-fé e evite a retaliação por parte 
de outras pessoas. 

Todos, em todos os lugares, são responsáveis por agir com integridade e  
defender a Conexão Brunswick. 
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COMO A CONEXÃO BRUNSWICK 
AJUDA A TOMAR DECISÕES

É importante tomarmos decisões que nos orgulhem e defendam nossa Conexão Brunswick.
O modo como tomamos uma decisão diz tanto sobre quem somos como empresa quanto a própria decisão. 

A FORMA COMO ALCANÇAMOS NOSSAS METAS
É TÃO IMPORTANTE QUANTO

O QUE ALCANÇAMOS

Podemos fazer isso? SIM             Devemos fazer isso? SIM             Como fazemos isso? Promovendo a ÉTICA em ação

É permitido 
por lei?

NÃO OU NÃO TEM CERTEZA?
Pare, reconsidere e 

peça ajuda.

PROVAVELMENTE É SEGURO PROSSEGUIR
e seguir em frente colocando a 

Ética em ação

É ético e consistente com a 
Conexão Brunswick?

Eu me sentiria bem se todos 
soubessem disso?

4

SIM.NÃO?
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Parte do nosso compromisso de manter a Conexão 
Brunswick é garantir que você entenda este Manual  
e nossas políticas. Isso inclui fazer perguntas, levantar 
preocupações e se manifestar se achar que alguém não está 
protegendo nossa Conexão Brunswick. Há muitas maneiras 
de fazer uma pergunta ou levantar uma preocupação 
através de vários meios diferentes de comunicação. As 
comunicações podem ser feitas anonimamente e tradutores 
estão disponíveis gratuitamente para a Linha de ética. 
Investigamos completamente as denúncias de má conduta, 
divulgando informações apenas para quem precisa delas 
para resolver o problema.

SE QUISER FAZER UMA  
DENÚNCIA, VOCÊ PODE ENTRAR EM CONTATO COM:

SEU
SUPERVISOR

SISTEMA DE DENÚNCIA
PELA WEB 

www.bcethics.com

PESSOALMENTE OU POR 
E-MAIL DIRETAMENTE PARA 

O SEU CONSULTOR DE 
ÉTICA LOCAL

ESCRITÓRIO DE ÉTICA  
PESSOALMENTE/

CORRESPONDÊNCIA
26125 N. Riverwoods Blvd.

Mettawa, IL 60045
(847) 735-4318)

ethics.advisory@brunswick.com
Fax (847) 735-4388

LIGAÇÃO GRATUITA 
NOS EUA 

LINHA DE ÉTICA 
(877) 684-5252

DIRETORIA JURÍDICA 
DA EMPRESA 

corporate.secretary@
brunswick.com

LEVANTE PREOCUPAÇÕES LOGO E 
COM FREQUÊNCIA
 
VOCÊ PODE PERMANECER ANÔNIMO 
 
A CONFIDENCIALIDADE É PROTEGIDA 
 
A RETALIAÇÃO É ESTRITAMENTE 
PROIBIDA 

Nosso canal de ética é um serviço confidencial gerenciado para a Brunswick por um 
terceiro independente.  O canal de ética está disponível em vários idiomas, on-line e 
por telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao entrar em contato com  o canal 
de ética, você pode decidir se quer permanecer anônimo ou se identificar. 

VAMOS NOS 
CONECTAR
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NOSSO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

NÓS PROIBIMOS 
RETALIAÇÃO

É bem simples – a retaliação nunca é tolerada. A retaliação ocorre 
quando alguém, direta ou indiretamente, faz algo para puni-lo em 
resposta a uma preocupação comunicada de boa-fé ou participação 
em uma investigação. Exemplos incluem intimidação, exclusão de 
oportunidades, avaliações de desempenho falso-negativas e/ou 
demissão. 

A retaliação nunca é tolerada e deve ser denunciada. Qualquer 
funcionário que cometer retaliação contra alguém que levante 
uma preocupação de boa-fé estará sujeito a medidas disciplinares, 
que podem incluir demissão. 

Se você acreditar que alguém o retaliou, denuncie imediatamente 
usando um dos métodos de denúncia descritos neste Manual.

É uma violação da Conexão Brunswick fazer uma acusação falsa 
propositalmente, mentir para um investigador ou recusar-se a 
cooperar com uma investigação. A comunicação de “boa-fé” 
não significa que você tem de estar certo quando levantar uma 
preocupação, apenas significa que tem uma base de boa-fé para 
crer que uma violação ocorreu, ou pode ter ocorrido, e que você é 
sincero ao fazer sua comunicação. 

ÉTICA EM 
AÇÃO
P: Minha carreira será arruinada se fizer uma denúncia?

Não. Parte de nosso dever para com a Conexão Brunswick é nosso 
compromisso em manter um ambiente aberto onde as questões 
podem ser levantadas de boa-fé sem consequências negativas para 
a pessoa que fez a denúncia. Investigaremos todos os casos de 
retaliação comunicados e tomaremos medidas corretivas imediatas 
quando apropriado. 

P. Observei uma situação que suspeito que viole o Manual. Devo 
informá-la, mesmo se não estiver completamente certo de que há  
um problema?

Com certeza! Você é responsável por informar imediatamente possíveis 
violações do Manual, mesmo quando souber sobre a violação por 
outras pessoas ou quando não tiver qualquer evidência para apoiar 
a preocupação. Sua denúncia será considerada com seriedade e 
investigada conforme for apropriado. É melhor informar uma suspeita 
que pareça ser um assunto irrelevante do que ignorar uma violação 
possível da legislação ou política da empresa.

SAIBA MAIS 
Procedimentos para o processamento de reclamações sobre questões contábeis e 
financeiras (E.02.01)
Política de delação (E.02.03)
Política antiassédio (H.01.02)

• DESIGNAR O INVESTIGADOR: indivíduos com o conhecimento, objetividade e discrição corretos 
• CONDUZIR A INVESTIGAÇÃO: determinar fatos através de entrevistas e/ou documentos
• AÇÃO CORRETIVA: se necessário, recomendar ações corretivas aos gerentes ou partes interessadas apropriados para implementação 
• FEEDBACK: se apropriado, forneça feedback geral à pessoa que fez a denúncia sobre os itens de ação 

7



ÉTICA EM AÇÃO Manual de integridade da Brunswick 8

NÓS 
PROTEGEMOS  
NOSSA FORÇA  
DE TRABALHO
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CELEBRAMOS  
E RESPEITAMOS  
A DIVERSIDADE  
NO LOCAL DE TRABALHO
Um elemento essencial da nossa Conexão Brunswick é 
respeitar e promover a diversidade e a inclusão no local 
de trabalho. Em nossa essência, devemos tratar uns aos 
outros com respeito e dignidade, acolhendo pessoas, 
pensamentos e ideias diversas. Todos temos mais 
sucesso quando adotamos um ambiente inclusivo, sem 
comportamentos desrespeitosos e insensíveis. 

A Conexão Brunswick exige que mantenhamos padrões 
de conduta apropriados no local de trabalho. Isso significa 
que não toleramos qualquer forma de comportamento 
desrespeitoso, bullying, assédio e/ou discriminação por 
parte de qualquer pessoa, incluindo supervisores, colegas 
de trabalho, fornecedores, clientes, consumidores ou outros 
terceiros. Ninguém deve assediar, intimidar e/ou discriminar 
outra pessoa no local de trabalho devido à raça, cor, religião, 
nacionalidade, sexo, idade, orientação sexual, gravidez, 
deficiência, status social, status de veterano ou qualquer 
outro status protegido pela lei aplicável. Essa proibição 
se aplica quer você esteja nas instalações da Empresa ou 
envolvido em funções relacionadas a negócios fora do horário 
comercial, como festas de feriados ou viagens de negócios. 
Bullying, assédio e discriminação são estritamente proibidos, 
mesmo quando não atingirem um nível que viole a lei. 
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ÉTICA EM 
AÇÃO
P. Trabalho com diversos fornecedores e desenvolvi relações sólidas 
com os representantes deles. Um deles começou a me paquerar  
recentemente e a enviar e-mails sugestivos. Sinto-me constrangida, 
mas não tenho certeza do que fazer, visto que o representante do 
fornecedor não trabalha para a Brunswick. Como devo proceder?

Embora o representante não seja um funcionário, você deve comunicar 
a situação. A Conexão Brunswick exige um ambiente de trabalho 
livre de assédio, mesmo de terceiros que não sejam funcionários. O 
assédio poderia incluir e-mails e flerte indesejável de uma pessoa 
que não é funcionário, que cria um ambiente de trabalho intimidante 
ou desconfortável. A Brunswick encara com seriedade todas as 
comunicações de assédio e as investigará conforme apropriado.

P. Observei uma situação que suspeito que viole o Manual. Meu 
gerente muitas vezes perde a cabeça e grita com todas as pessoas 
da equipe quando não cumprimos um prazo. Isso é assédio? 

Depende, mas, independentemente disso, a situação cria um ambiente 
de trabalho negativo. Esse comportamento é algo que a empresa 
resolverá porque viola nossa obrigação de acordo com a Conexão 
Brunswick de compartilhar um local de trabalho respeitoso. Levante 
suas preocupações com seu consultor de ética local ou através de 
qualquer outro mecanismo de denúncia. 

SAIBA MAIS 
Antiassédio (H.01.02)
Comunicação eletrônica e uso da internet (E.02.07)
Mídia social (H.01.05)

•  ouça e seja receptivo a diferentes pontos de vista

•  manifeste-se caso suspeitar de discriminação ou assédio entrando 
em contato com seu consultor de ética ou por meio de qualquer 
outro mecanismo de denúncia

•  não discrimine ou assedie 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 4

 O assédio no local de trabalho pode ter muitas formas. É uma 
conduta importuna (verbal, física ou visual) que cria um ambiente 
de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. O assédio no local 
de trabalho pode ser qualificado como piadas “impróprias” ou 
“inadequadas”, intimidação, insultos, bullying, conduta ofensiva 
no local de trabalho ou trotes direcionados a uma pessoa, ou pode 
ocorrer quando um termo de emprego é vinculado a propostas de 
caráter sexual indesejáveis. 

•  Esbarrar intencionalmente em um colega de trabalho.

•  Contar piadas inadequadas sobre sexo, raça, nacionalidade  
ou religião.

•  Encaminhar ou compartilhar e-mails pornográficos ou ofensivos 
através de sistemas de informações eletrônicos da empresa.

•  Exigir ou intimidar um funcionário para um encontro ou uma  
relação sexual através de ameaça de rescisão do contrato de 
trabalho ou outras ramificações de emprego.

COMO É O ASSÉDIO?
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TOMAMOS  
DECISÕES DE  
EMPREGO JUSTAS

A Conexão Brunswick apoia uma força de trabalho 
demograficamente diversificada. Temos um compromisso 
com a justiça em nossas decisões de emprego, aderindo 
aos princípios básicos de oportunidades iguais de emprego. 
Isso significa que todas as decisões de emprego, sejam para 
contratar, promover ou demitir alguém, são baseadas em 
mérito, habilidade e desempenho relacionado ao trabalho 
e/ou outros motivos comerciais legítimos.
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P. Candidatei-me a um trabalho em um departamento com cinco 
funcionários homens. O gerente ofereceu o cargo a um homem  
(sou mulher). Sinto como se tivesse sofrido discriminação. O que 
posso fazer?

Se você acredita que sofreu discriminação, comunique o caso ao 
seu supervisor, à linha direta de ética, ao seu consultor de ética local 
ou através de um dos outros mecanismos de denúncia descritos 
neste Manual. A questão será investigada imediatamente, conforme 
apropriado. Você não sofrerá retaliação por fazer uma reclamação  
de boa-fé.

P. Tenho medo de que nossos clientes se sintam desconfortáveis 
com a deficiência física de um candidato. Esta é uma razão legítima 
para não contratá-lo? 

Não. Negar um emprego a um candidato com base em deficiência, 
raça ou outra classificação protegida é discriminação ilegal. Se o 
candidato for a pessoa mais qualificada para o trabalho, devemos 
contratá-lo. A Conexão Brunswick valoriza todos os indivíduos por 
suas diversas origens, abordagens e ideias. Não esperamos nada 
menos que isso.

SAIBA MAIS 
Oportunidade igualitária de emprego e ação afirmativa (H.01.01)
Acomodações razoáveis (H.01.10)
Comunicação eletrônica e uso da internet (E.02.07)
Mídia social (H.01.05)

ÉTICA EM 
AÇÃO

•  Um supervisor está considerando dois funcionários igualmente 
talentosos para uma promoção em seu departamento: uma 
mulher recém-casada e um homem que é casado e tem filhos. 
Ele decide promover o homem, acreditando que quando a 
mulher tiver filhos, é mais provável que ela pegue uma licença 
maternidade ou demita-se. 

•  Uma funcionária com uma deficiência que a faz usar uma cadeira 
de rodas é ignorada para um cargo de vendas que envolve 
interação intensa com o público, embora ela tenha excelentes 
habilidades sociais e avaliações e credenciais de desempenho 
excepcionais. A explicação oferecida é que alguém que não use 
cadeira de rodas provavelmente conseguiria vendas maiores.

EXEMPLOS DE VIOLAÇÕES DA OPORTUNIDADE 
IGUALITÁRIA DE EMPREGO

•  Contratar e promover com base em qualificações, habilidades  
e realizações

•  Cumprir todas as leis trabalhistas aplicáveis 

• Esperar que os parceiros se comportem de modo consistente  
e respeitem nossos padrões de tratamento justo e igualdade  
de oportunidades 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 4
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SUA SAÚDE E SEGURANÇA 
SÃO NOSSA PRINCIPAL 
PRIORIDADE
A Conexão Brunswick reforça nosso compromisso com 
nosso pessoal de criar e apoiar um ambiente de trabalho 
seguro e saudável, onde todos possam ter o melhor 
desempenho possível. Promovemos ativamente a saúde e 
a segurança de nossos funcionários por meio de políticas 
e programas que identificam e abordam riscos e buscam 
maneiras de melhorar nossos processos. A segurança 
sempre vem em primeiro lugar! 

Além de aderir aos procedimentos de trabalho seguro para 
evitar ativamente acidentes no local de trabalho, cada um 
de nós deve permanecer livre de uso de drogas, álcool 
ou qualquer outra substância que possa prejudicar nossa 
capacidade de trabalhar com segurança e eficácia. Nossa 
Conexão Brunswick proíbe que os funcionários usem, 
tenham posse, transfiram, vendam, distribuam, fabriquem 
ou, de outro modo, estejam sob a influência de drogas 
ou álcool, incluindo maconha, ao conduzirem negócios da 
empresa dentro ou fora das instalações da empresa ou ao 
operaram qualquer veículo ou equipamento da empresa.

A Conexão Brunswick também não tolera qualquer forma 
de violência ou ameaças no local de trabalho por parte de 
qualquer funcionário, fornecedor ou visitante. Os membros 
de equipe que se envolverem em tal comportamento 
estarão sujeitos a ações disciplinares que podem incluir a 
demissão. Sob nenhuma circunstância é permitido trazer 
uma arma para o trabalho. 
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ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Tenho uma preocupação de segurança, mas se eu mencioná-la 
agora, a produção ficará mais lenta. Não quero que meu supervisor 
fique chateado comigo. Como devo proceder? 

Comunique. Os prazos são importantes, mas a segurança sempre 
vem em primeiro lugar. Por isso, tomamos decisões difíceis quando 
necessário e defendemos nossa Conexão Brunswick levantando 
preocupações de saúde e segurança imediatamente, mesmo que isso 
possa significar desacelerar a produção, perder um prazo ou perder 
uma oportunidade de negócios. 

P. Trabalho no departamento de montagem e atualmente estou 
tomando medicamentos que podem causar sonolência e alguns 
outros efeitos colaterais. Preciso comunicar que estou tomando este 
medicamento e os possíveis efeitos colaterais? 

Sim. Os funcionários que estiverem usando medicamentos com ou 
sem receita médica que possam prejudicar o estado de alerta ou o 
julgamento e, portanto, possam comprometer sua segurança e a de 
seus colegas, devem informar seu supervisor, o departamento de RH 
ou de saúde ocupacional ao se apresentarem ao trabalho. Como parte 
da Conexão Brunswick, cada um de nós tem a obrigação de alcançar e 
manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. 

SAIBA MAIS 
Política de abuso de substâncias para funcionários (H.05.01)
Segurança no local de trabalho (H.05.03)
Prevenção da violência no local de trabalho (H.05.04)

•  Desempenhar um papel ativo para garantir sua própria segurança 
e a segurança dos outros

•  Exigência de treinamento? Cumpra. Equipamento de segurança? 
Use. Condição insegura? Comunique imediatamente

•  Conhecer e cumprir as leis de saúde e segurança ocupacional 
aplicáveis e as políticas relacionadas da empresa 

•  Nunca traga drogas ilegais ou outras substâncias controladas  
para a propriedade da empresa nem compareça ao trabalho sob  
a influência de drogas ou álcool

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 4

14



É T I C A  E M  A Ç Ã O  Manual de integridade da Brunswick

APOIAMOS OS DIREITOS 
HUMANOS GLOBAIS 

A Conexão Brunswick exige que respeitemos todos os 
direitos humanos em tudo o que fazemos, incluindo 
liberdade de associação e envolvimento político pessoal. 

Todos que trabalham para a Brunswick o fazem por vontade 
própria, em um ambiente seguro e saudável. Proibimos 
estritamente a discriminação, a escravidão e o trabalho 
infantil e garantimos que temos controles e proteções para 
evitá-los. O Código de conduta do fornecedor da Brunswick 
exige da mesma forma que todos os fornecedores, 
vendedores e outros terceiros que fazem negócios com a 
Brunswick cumpram esses requisitos.  

A Conexão Brunswick também respeita os direitos dos 
funcionários de andar na companhia de quem quiserem 
e de se envolverem em política fora do trabalho. Para 
atividades em que não há conexão direta com uma 
preocupação de emprego especificamente identificada, 
é importante não usar o nome, propriedade ou outros 
recursos da Brunswick para apoiar suas atividades políticas 
pessoais. As atividades políticas pessoais devem ser em seu 
próprio tempo, às suas próprias custas e em conformidade 
com as leis aplicáveis. Para suas próprias atividades 
políticas pessoais, você nunca deve insinuar que seu tempo, 
recursos ou dinheiro são endossados pela Brunswick. 
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• Trabalho forçado ou infantil é absolutamente proibido. 
Esperamos a mais alta conformidade com os direitos humanos 
globais e as leis locais em relação ao trabalho, horário e salários.

 
•  Nossos fornecedores e parceiros de negócios são responsáveis 

por cumprir esses mesmos princípios através do nosso Código 
de conduta do fornecedor. 

•  A política pessoal deve ser feita no seu tempo pessoal, sem usar 
os recursos da Brunswick e sem insinuar que você fale por ou em 
nome da Brunswick. 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 

•  Um gerente pede aos funcionários de seu departamento para 
comprar ingressos para um evento político com o objetivo de 
levantar fundos para um candidato apoiado por um grande 
cliente.

•  No estacionamento da empresa, depois do trabalho, um colega 
de trabalho distribui folhetos para um candidato que concorre a 
um cargo político.

•  Um gerente envia um e-mail do computador de seu escritório 
para seus colegas de trabalho os encorajando a votar em um 
candidato que ele apoia.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES POLÍTICAS 
IMPRÓPRIAS NO LOCAL DE TRABALHO

4 ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Meu amigo está concorrendo a um cargo político e gostaria de 
ajudá-lo na campanha. Isto é permitido?

Sim. Sua atividade política pessoal é assunto seu. Apenas certifique-
se de não usar recursos da Brunswick, incluindo tempo, e-mail da 
empresa ou o nome da Brunswick para promover a campanha. 

P. Meu gerente é muito eloquente sobre suas convicções políticas, 
as quais são muito diferentes das minhas. Algumas vezes, ele até 
mesmo faz comentários sobre a raça, religião ou nacionalidade dos 
candidatos, o que acho ofensivo. Ele pode me negar promoções ou 
aumentos, ou mesmo rescindir meu contrato de trabalho, porque 
tenho um ponto de vista diferente sobre política?

Não, seu gerente não pode tomar medidas em relação ao emprego 
contra você por causa de suas convicções políticas divergentes. Além 
disso, se a conduta dele criar um ambiente de trabalho intimidante, 
hostil ou ofensivo de acordo com a Política antiassédio da empresa, 
você tem a obrigação de comunicar o caso de modo que possa ser 
investigado conforme apropriado.

SAIBA MAIS 
Antiassédio (H.01.02)
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NÓS NOS 
PREOCUPAMOS COM O 
MEIO AMBIENTE E AS 
COMUNIDADES NAS 
QUAIS TRABALHAMOS 

A Conexão Brunswick nos compromete a fornecer  
produtos e experiências de maneira que minimize  
o nosso impacto no meio-ambiente e que garanta a 
sustentabilidade ambiental de nossas operações de 
negócios. Trabalhamos muito para o uso sustentável  
de recursos naturais em nossas instalações e produtos  
e estamos comprometidos em minimizar o impacto 
ambiental durante a fabricação, distribuição, uso  
e descarte de nossos produtos. Para obter mais 
informações sobre o compromisso da Brunswick  
com a sustentabilidade ambiental, consulte nosso  
Relatório de sustentabilidade, disponível em  
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability.
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•  Cumprir todas as leis ambientais aplicáveis e políticas da empresa 

•  Comunicar à gerência quaisquer derramamentos, vazamentos ou 
descargas não autorizadas 

•  Ficar atento de modo a garantir que não usemos mais energia ou 
água do que o necessário e procurar reduzir o consumo de energia e 
água ao desenvolver novos produtos e processos.

•  Garantir que nossos fornecedores e parceiros de negócios sigam os 
padrões ambientais acordados 

•  Minimizar o desperdício e reciclar ou encontrar usos alternativos 
apropriados para materiais residuais 

•  Realizar ações pessoais, como desligar luzes, usar menos papel, 
desligar eletrônicos e reciclar os resíduos – pequenas medidas 
podem fazer uma grande diferença 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 4

•  Fazemos esforços para reduzir a quantidade e o custo da energia 
utilizada. 

•  Lutamos para reduzir a quantidade de resíduos criados ou  
recursos consumidos. 

•  Minimizamos o impacto ao meio ambiente na produção,  
uso e descarte de nossos produtos. 

•  Desenvolvemos produtos que levam a uma melhor pegada 
ambiental ao longo de seu ciclo de vida. 

•  Promovemos o uso seguro e responsável de nossos produtos por  
nossos consumidores. 

•  Melhoramos as comunidades onde nossos produtos são  
fabricados e utilizados. 

EXEMPLOS DO QUE FIZEMOS  
E CONTINUAREMOS FAZENDO
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MANTEMOS  
REGISTROS 
PRECISOS 

Nossa Conexão Brunswick exige que mantenhamos 
relatórios financeiros e registros contábeis verdadeiros, 
completos e precisos, enquanto seguimos os processos e 
controles apropriados. Você nunca deve falsificar qualquer 
registro ou conta, incluindo relatórios de horas, relatórios 
de despesas e quaisquer outros registros da Brunswick. A 
fraude é absolutamente proibida e os funcionários que se 
envolverem em qualquer esquema para fraudar qualquer 
pessoa estarão sujeitos a medidas disciplinares, inclusive 
demissão. 

Assim como não toleramos suborno, não toleramos 
lavagem de dinheiro. Nenhuma venda ou relação 
comercial vale comprometer nossa Conexão Brunswick. 
Ao seguir nossos processos e controles para a seleção de 
fornecedores e clientes, incluindo o processo de diligência 
devida de terceiros, confirmamos nosso compromisso 
de cumprir as leis contra lavagem de dinheiro e manter a 
Conexão Brunswick. Entre em contato com o departamento 
jurídico corporativo se tomar conhecimento de transações 
ou atividades suspeitas.
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•  Registre e classifique transações no período de contabilidade 
adequado e na conta e departamento apropriados. 

•  Garanta que todos os relatórios para autoridades reguladoras 
sejam completos, justos, precisos, oportunos e compreensíveis. 

•  Nunca falsifique ou altere a natureza verdadeira de qualquer 
transação. 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 

•  Falsificar ou adulterar cheques.

•  Falsificar relatórios, incluindo relatórios de despesas.

•  Um funcionário que usa seu cartão de crédito corporativo para 
debitar despesas pessoais. 

•  Inflacionar números de vendas de fim de ano ao enviar estoque 
que se sabe que está defeituoso ou “não conforme”, e que será 
devolvido.

•  Um montador de barcos que descarta indevidamente determinadas 
peças como sendo defeituosas, levando as peças para casa e, com 
o tempo, coletar peças suficientes para montar seu próprio barco.

•  Alteração, remoção ou destruição de documentos, exceto de 
acordo com a política.

EXEMPLOS DE 
FRAUDE

4 ÉTICA EM 
AÇÃO
P. Recentemente, soube que alguns pagamentos foram registrados 
como publicidade, quando na verdade eram para entretenimento. 
Visto que o montante total gasto era preciso, é um problema que o 
código de despesa não esteja exatamente correto?

Sim. A Conexão Brunswick exige que nossos livros sejam precisos 
nos detalhes e reflitam completamente todas as nossas transações. 
Transações ou declarações falsas sobre finanças violam nossas políticas 
e podem violar a legislação.

P. Um supervisor solicitou que eu assinasse um registro financeiro  
que não acredito ser exato, mas meu supervisor insiste que está 
correto. Como devo proceder? 

Nunca assine um registro de negócios se acreditar que não é 
completo, preciso e verdadeiro. A Conexão Brunswick proíbe 
seu supervisor ou qualquer outra pessoa de influenciar, coagir ou 
manipular você ou qualquer outra pessoa a fornecer um registro 
impreciso. Você deve compartilhar suas preocupações com seu 
supervisor e/ou fazer uma denúncia.

SAIBA MAIS 
Despesas de viagens e de negócios reembolsáveis ao funcionário (X.00.02)
Política de delação (E.02.03)
Antissuborno e anticorrupção (L.01.03)
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DESENVOLVEMOS E 
FABRICAMOS PRODUTOS 
SEGUROS E DE ALTA 
QUALIDADE
Quando se trata de nossos produtos, nunca nos arriscamos. 
Ao redor do mundo, os consumidores escolhem as 
marcas da Brunswick por causa de sua alta qualidade e 
confiabilidade. É crucial que os produtos da Brunswick 
correspondam à sua reputação elevada. Para garantir 
que esse seja o caso, a Conexão Brunswick garante que 
vendemos e fabricamos produtos seguros que atendem ou 
excedem todos os requisitos de segurança e regulatórios 
aplicáveis onde são vendidos. 

Para apoiar a Conexão Brunswick, você deve se manifestar 
imediatamente se algo não parecer certo ou comunicar 
qualquer preocupação, defeito ou mau funcionamento 
relacionado à segurança. Nunca tome uma decisão que 
mine a confiança que os consumidores têm em nossos 
produtos. 
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•  Uma representante do atendimento ao cliente recebe uma 
ligação telefônica de um cliente comunicando que um dos 
produtos da empresa quebrou durante o uso, ferindo o cliente. 
A representante consegue o máximo de informações possível do 
cliente e comunica o problema imediatamente ao seu supervisor.

•  Uma funcionária de produção repara que uma mangueira de  
um novo fornecedor não se fixa com segurança. Ela suspeita 
que a vibração do motor pode afrouxar a mangueira e informa  
o supervisor dela da necessidade de investigar a nova peça  
mais a fundo.

EXEMPLOS DE DEFESA DA  
CONEXÃO BRUNSWICK 

•  Um cliente diz a uma representante de vendas que teve de parar 
de comprar da empresa porque “as pessoas se machucavam 
constantemente por causa de seus produtos”. A representante 
considera esta reclamação muito vaga e não a informa para o 
supervisor dela.

•  Um funcionário repara em um aumento significativo nas 
reclamações de garantia relacionadas a um componente com 
defeito. Ele observa que a falha deste componente poderia criar 
um risco de segurança. Entretanto, como está ocupado, ele 
ignora o problema. 

FALHA EM APOIAR A  
CONEXÃO BRUNSWICK

ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Um dos testes que realizamos em um produto é repetido mais 
adiante na linha de produção. Por que não pular o primeiro teste? 
Isso não ajudaria a acelerar a entrega? 

Não. Ignorar um teste obrigatório nunca é permitido. Se tiver ideias 
para melhorar a eficiência, é ótimo compartilhá-las. Mas, a menos que 
o processo seja avaliado e modificado, é fundamental concluir cada 
etapa, conforme necessário, para garantir nosso compromisso de 
fornecer produtos seguros e de alta qualidade o tempo todo. 

4
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NÓS  
NUNCA  
SUBORNAMOS

A Conexão Brunswick cria e apoia uma zona livre de 
corrupção e suborno. Essa regra é bastante simples – não 
suborne ninguém, em lugar algum, em momento algum, 
por motivo algum. Não ofereça nem aceite subornos e não 
permita que outros subornem você. 

Essa regra se aplica igualmente aos nossos fornecedores e 
terceiros que atuam em nosso nome. Esperamos que todos 
os nossos parceiros de negócios cumpram o nosso Manual, 
assim como o nosso Código de conduta do fornecedor, 
mesmo em ambientes difíceis. Quando estiver selecionando 
ou supervisionando terceiros, certifique-se de seguir o 
processo de diligência devida da Brunswick antes de iniciar 
qualquer relacionamento comercial. 

As leis em alguns países impõem penalidades maiores por 
subornar funcionários públicos, mas para nós, as regras 
permanecem as mesmas: não suborne ninguém, em lugar 
algum, em momento algum, por  
motivo algum. 
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O QUE É UM SUBORNO?

 Assim como não toleramos suborno, não toleramos lavagem de 
dinheiro. Nenhuma venda ou relação comercial vale comprometer 
nossa Conexão Brunswick. Ao seguir nossos processos e controles 
para a seleção de fornecedores e clientes, incluindo o processo de 
diligência devida de terceiros, confirmamos nosso compromisso 
de cumprir as leis contra lavagem de dinheiro e manter a Conexão 
Brunswick. Entre em contato com o departamento jurídico 
corporativo se tomar conhecimento de transações ou atividades 
suspeitas. 

O QUE É LAVAGEM DE 
DINHEIRO?

•  Presentes

•  Favores

•  Doação

•  Patrocínio

•  Prêmio

•  Ações 

•  Férias 

•  Ofertas de 
emprego 

•  Contribuições 
políticas 

•  Gestos de 
hospitalidade 

•  Ofertas de  
produtos

ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Quem é um representante de governo?

Um agente e funcionário de um governo, departamento ou agência; 
qualquer pessoa agindo em uma função oficial para ou em nome 
de um departamento ou agência do governo; partidos políticos, 
dirigentes de partidos políticos e candidatos a um cargo público; 
executivos e funcionários de empresas de propriedade do governo; e 
executivos e funcionários de organizações internacionais públicas. É 
sua responsabilidade compreender se alguém com quem negocia é um 
representante de governo. Quando estiver em dúvida, consulte o  
departamento jurídico.

P. Um consultor que usamos para auxiliar com relações 
governamentais recentemente nos solicitou um grande aumento na 
comissão. Suspeito que o consultor pretende passar este dinheiro a 
funcionários públicos locais. Como devo proceder?

Comunique suas suspeitas ao departamento jurídico. Nenhum 
pagamento deve ser feito ao consultor até que a empresa tenha 
investigado suas preocupações.

SAIBA MAIS 
Política anticorrupção e antissuborno e viagens oficiais estrangeiras  
 Formulário de pré-aprovação de despesas (L.01.03)
Despesas de viagens e de negócios reembolsáveis ao funcionário (X.00.02)
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NÓS EVITAMOS 
CONFLITOS DE INTERESSE 

A Conexão Brunswick exige que nossas ações sejam para o 
melhor interesse da Brunswick e que evitemos nos envolver 
em atividades que criem, ou mesmo pareçam criar, conflitos 
de interesse. Mesmo a aparência de um conflito pode ser 
algo problemático. Portanto, pedimos que você divulgue 
qualquer possível conflito de interesse e sempre use o bom 
senso para proteger sua capacidade de tomar decisões 
independentes. Nem todos os conflitos são proibidos, 
mas todos devem ser divulgados e analisados. Você pode 
divulgar qualquer conflito potencial durante nosso processo 
de certificação anual ou em www.bcethics.com. 

O que é um conflito de interesse? 

Um conflito de interesse surge quando sua vida ou 
interesses pessoais interferem, ou parecem interferir, nas 
decisões que você toma no trabalho. Os conflitos poderão 
resultar de uma série de questões, incluindo contratação 
externa, um interesse em uma empresa da concorrência ou 
relações familiares.

•  Você está criando uma situação de conflito de interesses
•  Você deve evitar ou comunicar

CRIA UM INCENTIVO PARA MIM?

CRIA A APARÊNCIA DE INCENTIVO?

BENEFICIA SEUS AMIGOS OU FAMÍLIA?

BENEFICIA UM PARCEIRO DE NEGÓCIOS?

A DECISÃO SERÁ ÀS CUSTAS DA BRUNSWICK?

Ao considerar um curso de ação:

SIM?
26
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ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Estou contratando um gerente para uma nova vaga. Minha prima 
é bem qualificada e está procurando emprego. Posso contratá-la?

Embora sua prima possa ser bem qualificada, você deve divulgar este 
conflito para seu gerente antes de prosseguir com o preenchimento 
do cargo ou mesmo conduzir entrevistas com sua prima. Se for 
determinado que sua prima será entrevistada para o cargo, você 
provavelmente não terá permissão para participar da entrevista ou da 
decisão de contratação.

P. Descobri que meu departamento está negociando um contrato 
que tornará a empresa de minha esposa um grande fornecedor da 
Brunswick. Isto poderia criar um conflito de interesses?

Sim. Um conflito de interesses, ou a possibilidade de um conflito de 
interesses, certamente pode surgir nesta situação, visto que você 
pode parecer inclinado em favor da empresa de sua esposa. Você deve 
preencher um formulário de divulgação de conflito de interesses e, se 
for o caso, você será removido do processo de tomada de decisão. 
Ao fazer isso, você pode evitar uma situação que pode influenciar 
de modo impróprio, ou parecer influenciar de modo impróprio, sua 
capacidade de tomar decisões de negócios corretas e objetivas.

SAIBA MAIS
Conflitos de interesses e certificação (E.02.06)
Contratação de familiares (H.02.04)
Emprego externo (H.02.05)
Contratação de familiares (H.02.04)
Antissuborno e anticorrupção (L.01.03)

•  Trabalhar em um emprego externo que interfira em seu cargo 
na Brunswick ou usar propriedade, equipamentos, informações 
ou outros recursos da Brunswick para realizar o trabalho em um 
cargo externo.

•  Você ou um membro de sua família que tem uma participação 
(exceto titularidade de uma quantia mínima de ações, menos de 
US$ 50.000 de valor de mercado em ações de uma empresa de 
capital aberto) em outra empresa que faz negócios ou concorre 
com a Brunswick.

•  Uma funcionária no setor de compras que seleciona a empresa 
de máquinas de venda automática do pai para fornecer máquinas 
de venda automática, mas não informa ninguém que a empresa é 
de seu pai.

•  Empregar parentes que são seus subordinados diretos.

•  Ter um relacionamento romântico com um funcionário que você 
supervisiona em uma posição direta ou funcional. 

EXEMPLOS DE  
CONFLITOS DE INTERESSES

 Tenha cuidado específico se você for responsável pela seleção 
ou gerenciamento de um fornecedor em nome da Brunswick. 
Seus interesses e relações pessoais não devem interferir ou 
parecer interferir em sua capacidade de tomar decisões visando 
ao melhor interesse da Empresa. Ao selecionar fornecedores, 
sempre siga as diretrizes de aquisição aplicáveis.

SELECIONAR E/OU  
GERENCIAR FORNECEDORES
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CONHEÇA AS REGRAS 
SOBRE PRESENTES E 
ENTRETENIMENTO

Aceitar presentes, entretenimento ou outras cortesias 
comerciais pode facilmente criar a aparência de um conflito 
de interesses, especialmente quando o valor do item 
for significativo. De acordo com a Conexão Brunswick, 
devemos aceitar ou oferecer presentes, entretenimento ou 
refeições dentro de certos limites, incluindo: 

1.  A atividade deve dar suporte a uma finalidade comercial 
razoável; 

2.  Deve ser pouco frequente; 
3.  Deve cumprir todas as leis aplicáveis e as  

políticas da Empresa; 
4.  Deve ser um presente barato, não monetário – 

geralmente, com valor inferior a US$ 100. 

Atividades com valor superior a US$ 100 devem ser 
divulgadas em um Formulário de comunicação de presentes 
encontrado em www.bcethics.com, que será analisado 
pelo seu gerente e pelo Escritório de ética antes da oferta, 
recebimento ou aceitação do presente. 

 

DESTAQUE:
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ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Quero enviar presentes para grandes clientes no início do Ano 
Novo para agradecer-lhes pelos negócios deles. Posso enviar a cada 
um uma cesta de frutas no valor de US$ 50?

Provavelmente este é um presente de negócios razoável e adequado 
que segue as normas da Conexão Brunswick. A menos que isso 
coloque clientes em uma posição na qual poderiam parecer inclinados 
ou pressionados a tomar uma decisão de negócios, este presente 
anual infrequente provavelmente é aceitável.

P. Participarei de uma cerimônia de premiação de navegação 
com um representante da Guarda Costeira. Gostaria de oferecer 
uma camiseta ou chapéu com o logotipo da empresa a ele. Isto é 
aceitável?

Sim, este presente de valor nominal (abaixo de US$ 100) pode  
ser dado, contanto que seja dado de modo aberto e transparente, 
registrado de modo adequado nos livros e registros da empresa e que 
seja aceitável de acordo com a legislação local. Se você tiver qualquer 
dúvida sobre se deve dar este presente ou como registrá-lo, entre em 
contato com o departamento jurídico. 

•  Um gerente de fábrica que frequentemente aceita garrafas de 
vinho caras de um fornecedor e não divulga os presentes.

•  Um gerente de vendas que leva membros de sua equipe e alguns 
clientes a um clube masculino local para entretenimento adulto.

•  Um gerente de compras que faz uma viagem de esqui com todas 
as despesas pagas por um fornecedor.

PRESENTES 
INADEQUA-
DOS

 Presentes oferecidos a ou recebidos de representantes de 
governo nunca devem exceder o valor de US$ 100. Qualquer 
presente do governo deve ser dado ou recebido de modo 
aberto e transparente, registrado adequadamente nos livros 
e registros da empresa, fornecido apenas para refletir estima 
ou gratidão e ser aceitável de acordo com a legislação local. 
Se você tiver qualquer dúvida sobre se um presente, refeição 
ou entretenimento para ou de um representante do governo é 
permitido, entre em contato com o departamento jurídico.

OBSERVAÇÃO ADICIONAL 
SOBRE PRESENTES PARA  
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Presentes oferecidos ou recebidos NUNCA devem incluir dinheiro ou equivalentes a dinheiro (como cartões-presente).
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PRATICAMOS A 
CONCORRÊNCIA LEAL

A Conexão Brunswick apoia a concorrência leal e dentro 
da lei. Isso significa que vencemos ao cumprir todas as leis 
de concorrência (também chamadas de leis “antitruste”) 
dos países em que fazemos negócios, vendendo produtos 
inovadores e de alta qualidade a preços competitivos. 
Nunca concorremos através do uso de ações inadequadas 
ou fazendo acordos impróprios para prejudicar outra 
empresa, obrigá-la a sair de um mercado ou impedi-la de 
entrar em um dado mercado. Nossa Conexão Brunswick 
nos proíbe de fazer qualquer acordo com um concorrente 
que restrinja a concorrência sem motivos em relação a 
preços, produtos e serviços, práticas comerciais, territórios, 
canais de distribuição e/ou listas de clientes. 

A Conexão Brunswick também exige que usemos 
informações competitivas com lealdade e honestidade. 
Jamais devemos nos envolver em atividades ilegais para 
obter informações competitivas, nem devemos aceitar, 
divulgar ou usar informações competitivas que foram 
divulgadas em violação de um acordo de confidencialidade. 
Da mesma forma, informações confidenciais competitivas 
não devem ser trocadas com concorrentes, direta ou 
indiretamente, como por meio de terceiros ou declarações 
públicas. Ao conversar com os clientes, forneça apenas 
informações verdadeiras sobre a qualidade, os recursos e a 
disponibilidade de nossos produtos, e não faça comentários 
depreciativos sobre nossos concorrentes. 
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 Acordos ilegais não têm que ser contratos assinados, podem 
ser “entendimentos” verbais entre as partes. Esta conduta pode 
colocar você e a Brunswick em sério risco. Abandone imediatamente 
qualquer reunião ou coleta de informações na qual concorrentes 
estejam presentes e seja exibido comportamento desfavorável à 
concorrência. Comunique qualquer conversa ou comportamento que 
possa ser uma violação desta política e não converse sobre nenhum 
destes itens com nenhum concorrente, agência regulamentar ou 
advogado externo sem primeiro consultar o departamento jurídico 
de sua divisão e o departamento jurídico corporativo. 

ACORDOS ILEGAIS

ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Encontrei uma velha amiga de faculdade em uma feira de 
negócios que trabalha para um de nossos concorrentes. Ela me 
perguntou como os negócios estavam indo. Como devo proceder? 

Não há problema em responder de uma maneira geral e não específica  
para dizer que tudo está bem, mas mantenha sua conversa em alto 
nível e esteja ciente de que simplesmente ter uma conversa com um 
concorrente pode dar a aparência de algo impróprio a outras pessoas. 

P. O que são consideradas informações confidenciais competitivas? 

•  Preços e elementos relacionados (descontos, abatimentos, 
subsídios, condições)

•  Áreas de concorrência sem preço (garantias, qualidade e desempenho)

•  Planos de vendas e marketing (promoções, publicidade e  
posicionamento de produtos)

•  Tarifas de serviços que compramos, incluindo salários/benefícios 
para funcionários 

•  Negociar com lealdade com nossos clientes, fornecedores e 
concorrentes. 

•  Não falar sobre nossas estratégias e planos de negócios  
com os concorrentes 

•  Nunca feche qualquer acordo ou entendimento, seja formal ou 
informal, com um concorrente ou fornecedor para: 
 

 -  Aumentar, definir ou manter preços de nossos produtos 

 -  Dividir territórios ou mercados 

 -  Recusar-se a negociar com um cliente ou fornecedor 

 -  Restringir produção, vendas ou resultado 

•  Sermos justos, factuais e completos em nossos materiais de 
publicidade, vendas e promocionais 

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 4
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PROTEGEMOS  
NOSSOS ATIVOS  
E  
INFORMAÇÕES
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DINHEIRO OU PRODUTOS DA EMPRESA

HORÁRIO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

SISTEMAS E SOFTWARE DE COMPUTADOR

TELEFONES, FOTOCOPIADORAS

VEÍCULOS DA EMPRESA

MARCAS COMERCIAIS/PROPRIEDADE INTELECTUAL  
DA EMPRESA

O que é um ativo da empresa?

 
USAMOS E PROTEGEMOS 
ADEQUADAMENTE OS 
ATIVOS DA EMPRESA 

De acordo com a Conexão Brunswick, devemos proteger 
e usar nossos recursos com integridade e eficiência. 
Nossas instalações, equipamentos, materiais, propriedade, 
tecnologia, informações e marca foram adquiridas através 
do trabalho duro de muitas pessoas. Devemos uns aos 
outros, aos nossos clientes, acionistas e parceiros a 
proteção da propriedade da Brunswick contra roubo, 
perda, desperdício ou avaria. 

Embora o uso pessoal ocasional de alguns ativos da 
empresa seja razoável, nunca usamos os recursos da 
empresa para ganho pessoal, não os compartilhamos 
com ninguém fora da Brunswick, nem os removemos 
das instalações da empresa sem a devida autorização. 
Não use computadores ou equipamentos da empresa 
para atividades ilegais ou antiéticas, como jogos de azar 
e pornografia. O roubo de ativos da Empresa nunca é 
tolerado e pode resultar em processo criminal, além da 
rescisão do seu contrato de trabalho. 
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CONHEÇA AS REGRAS 
SOBRE O USO ADEQUADO 
DOS SEUS SISTEMAS 
ELETRÔNICOS DE 
INFORMAÇÃO
Uma parte importante da forma como trabalhamos e como 
conduzimos os negócios é o acesso e uso da tecnologia 
da informação eletrônica. De acordo com a Conexão 
Brunswick, devemos usar nossa tecnologia eletrônica 
essencialmente para fins comerciais. O uso pessoal de 
tecnologia eletrônica deve ser razoável e nunca deve 
interferir nas suas funções de trabalho. 

Tenha em mente que a tecnologia eletrônica é propriedade 
da Empresa e todas as mensagens compostas, enviadas 
ou recebidas também são consideradas propriedade da 
Empresa. Isso significa que a Empresa pode monitorar o 
uso da tecnologia eletrônica, seja ele comercial ou pessoal, 
e quando permitido pela lei aplicável. Poderemos precisar 
realizar o monitoramento relacionado a uma investigação 
de Ética ou outra investigação, para proteger os direitos 
legais da Empresa e garantir a conformidade com nossas 
políticas e leis aplicáveis.

O que é um sistema eletrônico de informação? 

•  E-mail  •  Dispositivos móveis
•  Aparelho de fax  •  Telefone 
•  Mensagens instantâneas •  Correio de voz
•  Internet 

DESTAQUE:

•  Um funcionário usa o endereço de e-mail da empresa 
para enviar a um amigo de fora da empresa um e-mail 
contendo uma piada que é ofensiva a um grupo religioso.

•  Um funcionário usa o computador da empresa para 
acessar material pornográfico.

•  Um gerente de marketing envia informações 
confidenciais de desenvolvimento de novos produtos 
para fora da empresa sem autorização apropriada.

Exemplos de uso indevido dos sistemas
eletrônicos de informação da Empresa
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NÓS PROTEGEMOS 
AS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS 

De acordo com a Conexão Brunswick, devemos proteger e 
gerenciar as informações adequadamente. 

Essa obrigação inclui: 

•  Tomar precauções razoáveis e necessárias para 
proteger informações confidenciais e as de nossos 
consumidores, fornecedores, parceiros de negócios 
ou outros terceiros, mesmo após o término do seu 
contrato de trabalho; 

•  Denunciar quando você souber que as informações 
da Empresa foram roubadas, perdidas, liberadas 
para terceiros não autorizados ou, de outra forma, 
extraviadas; 

•  Lidar adequadamente com informações confidenciais, 
não apenas de acordo com nossas políticas e 
procedimentos, mas também em conformidade com 
as leis de privacidade aplicáveis; e 

•  Reter ou descartar registros confidenciais de acordo 
com nossa política de retenção de registros e 
políticas de segurança de dados. 
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•  Acordos escritos ou orais entre a Brunswick e funcionários, 
representantes, parceiros estratégicos e/ou outros terceiros.

•  Propriedade intelectual, como marcas registradas, patentes, 
direitos autorais e segredos comerciais de posse da Empresa.

•  Planos de marketing, informações de preços e especificações 
técnicas.

•  Informações pessoais de funcionários, como endereços 
residenciais, números telefônicos, números de previdência social, 
contas bancárias ou informações de benefícios.

•  Informações pessoais ou financeiras de clientes.

•  Informações financeiras da empresa (por ex., registros de faturas, 
registros de folha de pagamentos, relatórios financeiros, resumos 
de contas a pagar, listagens de fornecedores, informações de 
preço e custo, etc.).

•  Informações financeiras e outras informações de negócios sobre 
aquisições potenciais e/ou lançamentos de novos produtos.

•  Desenhos técnicos para produtos novos atuais ou potenciais.

•  Listas de clientes e contratos, dados sobre participação de 
mercado, contratos de fornecedores, planos estratégicos, etc.

O QUE SÃO INFORMAÇÕES  
CONFIDENCIAIS? ÉTICA EM 

AÇÃO

P. Recebi uma ligação de alguém do departamento de recursos 
humanos de outra empresa. Ela está trabalhando em um projeto 
de determinação de referência e quer as datas de início, cargos e 
salários base de todos os meus funcionários. Não sei o que fazer.

Informações sobre nossos funcionários são confidenciais e devem ser 
dadas apenas àqueles que estão autorizados a ter estas informações. 
Nunca forneça este tipo de informação, a menos que tenha certeza de 
que é apropriado. Nesta situação, busque orientação do departamento 
de recursos humanos e do Escritório de Privacidade.

P. Encontrei um documento com os salários de diversos funcionários 
do meu departamento. Posso compartilhá-lo com outros?

Não. Quando você não tiver motivo comercial para ter essas 
informações, que são pessoais de outros funcionários, a Conexão 
Brunswick exige que você devolva imediatamente o documento ao 
departamento de Recursos Humanos.

SAIBA MAIS 
Privacidade de informações de saúde protegidas (H.04.13)
Política de classificação de dados empresariais da Brunswick (P.01.02)
Política de gestão de registros corporativos da Brunswick (L.03.01)
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PROTEGER 
INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS
Um funcionário do setor de concepção de produtos e 
engenharia certifica-se de colocar desenhos de produtos 
sigilosos em uma gaveta fechada antes de ir almoçar.

Um contador sempre inicia a proteção de senha em seu 
computador antes de sair do escritório.

Continuação…

NÃO PROTEGER  
INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS
Uma prima de um funcionário está começando uma 
empresa e solicita uma lista de clientes e colegas, de modo 
que possa entrar em contato com eles sobre sua nova 
empresa. O funcionário concorda.

Um engenheiro vende informações a um concorrente sobre 
uma tecnologia de moldagem de metal exclusiva que a 
empresa desenvolveu.
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PROTEGEMOS  
NOSSA MARCA

A Conexão Brunswick torna cada um de nós responsável 
por manter e construir um dos maiores ativos da Brunswick: 
a nossa marca. Todos nós temos a obrigação de fortalecer 
e proteger as marcas registradas, direitos autorais, 
patentes e outras propriedades intelectuais da Brunswick. 
Nossos logotipos e nosso nome são exemplos de marcas 
registradas reconhecidas globalmente que não devem 
ser usados impropriamente. Você deve verificar com o 
departamento jurídico antes de usar qualquer logotipo da 
Brunswick em materiais promocionais ou de outro tipo, 
e o uso dos logotipos das divisões deve ser aprovado 
previamente pelo departamento de marketing da divisão.

Além disso, você algumas vezes pode criar materiais 
ou desenvolver processos no curso de seu trabalho e 
estas criações pertencem à Brunswick. Essa propriedade 
intelectual está entre os ativos mais valiosos da Brunswick. 
Quando você deixar a Brunswick, você deve devolver toda 
propriedade intelectual e outros produtos do trabalho em 
sua posse, incluindo qualquer cópia. Nunca permita que 
nossa propriedade intelectual seja usada ou compartilhada 
com pessoas fora da empresa sem documentos legais 
apropriados em vigor. 

DESTAQUE:
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RESPEITAMOS A  
PRIVACIDADE 

Nossa Conexão Brunswick exige que trabalhemos 
arduamente para proteger qualquer informação pessoal 
compartilhada conosco. Quando coletamos informações 
pessoais, devemos nos lembrar dos seguintes princípios: 

1. Finalidade legítima: deve-se coletar, usar ou 
processar dados apenas para fins legais ou 
comerciais legítimos. Os dados devem ser usados 
para a finalidade pretendida e comunicada. 

2. Acesso limitado: quando tivermos uma finalidade 
comercial legítima para coletar, usar ou processar 
dados, o acesso deve ser limitado às pessoas que 
precisam deles para fazer seu trabalho. 

3. Nenhum vazamento: os dados devem ser divulgados 
a terceiros ou outros de acordo com nossas políticas 
e procedimentos. Seja prudente e cuidadoso ao 
compartilhar informações por escrito, incluindo 
e-mails, e durante conversas particulares. 

DESTAQUE:

ENDEREÇO RESIDENCIAL, DATA DE NASCIMENTO, 
IDADE, RAÇA, RELIGIÃO

AFILIAÇÃO POLÍTICA, ORIENTAÇÃO SEXUAL

NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO OU CONTA FINANCEIRA

INFORMAÇÕES MÉDICAS

QUALQUER COISA QUE VOCÊ NÃO QUEIRA 
COMPARTILHAR PUBLICAMENTE

Informações pessoais podem incluir os 
seguintes dados de uma pessoa:
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USAMOS  
E COMUNICAMOS  
INFORMAÇÕES DE 
MANEIRA APROPRIADA

Quando temos acesso a informações relevantes não 
públicas (também conhecidas como informações 
“privilegiadas”), de acordo com a Conexão Brunswick, 
devemos usar e manter essas informações confidenciais e 
não as usar para uma finalidade imprópria. Isso significa que 
as informações privilegiadas nunca devem ser divulgadas 
a terceiros e nunca devem ser usadas para ganho pessoal. 
É importante ressaltar que as informações privilegiadas 
nunca devem ser usadas para comprar ou vender ações, ou 
para repassá-las a outras pessoas para que possam fazê-lo. 
Negociar informações privilegiadas é contra a lei. 
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P. Tomei conhecimento de algumas informações em uma reunião 
com um de nossos fornecedores que poderiam afetar algumas 
negociações de ações que minha irmã está considerando. Posso 
compartilhar o que sei, já que isso não me beneficiará pessoalmente? 

Não. A lei não apenas proíbe você de comprar ou vender ações com 
base em informações privilegiadas relevantes, mas também proíbe você 
de dar dicas à sua irmã (ou a qualquer outra pessoa) para negociar. 

SAIBA MAIS 
Comunicação eletrônica e uso da internet (E.02.07)
Mídia social (H.01.05)
Política de informações privilegiadas (X.XX.XX)

ÉTICA EM 
AÇÃO

•  Durante o almoço, uma gerente de fábrica informa-se sobre uma 
aquisição potencial que vai melhorar a participação de mercado 
e rentabilidade futura da Brunswick. Ela volta ao escritório e liga 
para o corretor dela para comprar ações adicionais da empresa.

•  Uma semana antes do anúncio público da empresa de lucros 
inferiores aos esperados, um funcionário do setor financeiro liga 
para seu pai e o incentiva a vender suas ações da Brunswick.

EXEMPLOS DE USOS IMPRÓPRIOS DE  
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS RELEVANTES

O QUE É INFORMAÇÃO  
RELEVANTE NÃO PÚBLICA?

 Informações que um investidor pode considerar significativas 
na decisão de comprar ou vender ações da empresa, como 
resultados financeiros, uma introdução importante de um novo 
produto ou grandes mudanças de administração. 
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NÓS REPRESENTAMOS  
A EMPRESA 
ADEQUADAMENTE
De acordo com a Conexão Brunswick, devemos seguir 
os protocolos adequados sobre quem pode falar e agir 
em nome da Brunswick. Apenas funcionários autorizados 
podem falar ou agir em nome da Brunswick, incluindo falar 
com a mídia, coordenar visitas às instalações ou assinar 
acordos. 
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•  Não falar ou agir em nome da Brunswick, a menos que 
especificamente autorizado a fazê-lo; 

•  Compreender nossas políticas e procedimentos para aprovação e  
assinatura de contratos 

•  Se você for contatado pela mídia, encaminhe-os imediatamente ao 
departamento de comunicações corporativas

•  Interagir com responsabilidade nas mídias sociais. Não fale pela 
Brunswick a menos que esteja autorizado a fazê-lo e indique 
claramente quando estiver compartilhando suas opiniões pessoais. 

•  Um analista financeiro pergunta a um gerente de marketing da 
Brunswick sobre a participação de mercado da empresa e o gerente 
fornece informações sobre planos de marketing e projeções de 
participação atuais e futuras.

•  Um engenheiro de pesquisa e desenvolvimento descreve os 
processos de desenvolvimento de novos produtos de sua equipe a 
uma revista técnica sem primeiro ter recebido autorização para falar 
com o repórter.

DICAS PARA DEFENDER A  
CONEXÃO BRUNSWICK 

RESPOSTAS IMPRÓPRIAS AOS  
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

4 ÉTICA EM 
AÇÃO

P. Publico em blogs relacionados à minha experiência profissional. 
Devo informar as pessoas sobre minha conexão com a Brunswick? 

Sim. No mundo online, ser transparente sobre as conexões da 
empresa é de bom tom e é consistente com a Conexão Brunswick. 
Dependendo de onde você estiver, isso também pode ser exigido 
por lei. É importante que você diga às pessoas que trabalha para 
a Brunswick e adicione a seguinte frase ao seu blog, bate-papo ou 
outras entradas online: “As opiniões expressas são minhas e não 
representam os pontos de vista da Brunswick.” 

SAIBA MAIS 
Informações privilegiadas e divulgações não autorizadas (L.01.01)
Divulgação para a mídia e comunidade financeira (C.02.03)
Mídia social (H.01.05)
Política de delação (E.02.03)

Você NUNCA deve apresentar-se ou apresentar a Brunswick de modo inadequado.
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Seu gerente acha que é uma  
boa ideia?

Você se sentiria confortável 
se outros colegas de trabalho 
soubessem disso?

Você se sentiria confortável se 
suas ações se tornassem virais?

Você confirmou se nenhuma das 
nossas políticas proíbem isso?

Os princípios deste  
Manual apoiam o que  
você quer fazer? 

4 6

4 6

4 6

4 6

4 6

DEVAGAR
Entre em contato com o 
Programa de ética através de 
qualquer um dos meios de 
comunicação discutidos neste 
Manual e converse sobre suas 
opções. 

DIFICULDADE PARA TOMAR UMA DECISÃO DIFÍCIL?
VEJA COMO USAR A CONEXÃO BRUNSWICK PARA PENSAR EM UMA SOLUÇÃO 

VÁ EM FRENTE
Tudo parece bem aqui, mas se ainda não tiver certeza absoluta,  

entre em contato com o Programa de ética e converse sobre isso.
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A Brunswick Corporation é uma empresa de capital 
aberto listada nas bolsas de valores de Nova York 
e Chicago, com vendas acima de US$ 4,1 bilhões 
anualmente. Embora tenhamos cerca de 12 mil 
funcionários em todo o mundo, quatro divisões em 
mais de 24 países criam um ambiente local. Nossa sede 
global está localizada no subúrbio de Mettawa, Illinois, 
em Chicago. 

Desde que a Brunswick foi fundada em 1845, a empresa 
cresceu para se tornar líder mundial em: propulsão 
marítima, barcos, peças e acessórios. Temos tido 
sucesso no mercado há muito tempo porque mantemos 
o foco em impulsionar a inovação, ao mesmo tempo 
em que aproveitamos as práticas recomendadas e o 
conhecimento veterano do setor. 

LEIA NOSSO RELATÓRIO AOS ACIONISTAS
brunswick.com/investors/sec-filings

LEIA NOSSO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability 

ON THE  WATER
INNOVATION+INSPIRATION

VISITE NOSSO SITE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
brunswick.com/investors


