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Prefácio

A ZEISS é uma empresa dedicada a oferecer 
o melhor desempenho e atender às demandas 
mais elevadas, em termos não apenas de 
tecnologia, mas também de conformidade 
com as “regras” de comportamento bom e 
justo na concorrência e ao lidar com nossos 
funcionários, clientes e parceiros de negócios.

Portanto, a ZEISS aprovou um Código de 
Conduta válido globalmente em 2007. 
Ele estipula e explica as regras gerais de 
comportamento para vários aspectos de 
nossas atividades comerciais.

Este Código de Conduta provou ser uma 
ferramenta valiosa. A recompensa pelo 
cumprimento do Código de Conduta é a 
confiança depositada em nossa empresa e 
a excelente reputação da marca ZEISS nos 
mercados globais. É nossa convicção firme 
de que o sucesso econômico sustentável é 
inseparável do cumprimento das leis e de 
nossos padrões internos e, portanto, depende 
de cada funcionário.

O Código de Conduta atende integralmente 
aos requisitos encontrados no Código de 
Conduta da Aliança Empresarial Responsável 
(RBA).

O Código de Conduta não pretende fazer 
referência explícita a todos os regulamentos 
legais que se aplicam à nossa conduta nos 
negócios. Em vez disso, aborda explicitamente 
as áreas que são essenciais para o sucesso 
sustentado da ZEISS e, no caso de uma 
violação, podem resultar em penalidades 
financeiras graves ou danos à reputação. 
Assim, espera-se que todos os supervisores 
e funcionários também cumpram as leis e 
regras nos casos que não são expressamente 
abordados neste Código de Conduta.

Ao utilizar este Código de Conduta como 
orientação para suas atividades diárias e 
estabelecer suas metas, você verá que já 
praticamos a maior parte do que está contido 
nessas páginas todos os dias. No entanto, 
pode haver áreas individuais com espaço para 
melhorias, pois a melhoria contínua é parte 
integrante de tudo o que fazemos e é um 
princípio fundamental da ZEISS. O Conselho 
Executivo da ZEISS fornece a estrutura e os 
recursos e garante a implementação deste 
Código, juntamente com a Administração de 
todas as empresas da ZEISS.

Dr. Karl Lamprecht Susan-Stefanie Breitkopf Sven Hermann Dr. Christian Müller Andreas Pecher Dr. Jochen Peter Dr. Markus Weber
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O sucesso da ZEISS requer a habilidade, 
dedicação e ações responsáveis de cada 
funcionário.

A responsabilidade com as pessoas e a 
natureza, bem como a justiça e a tolerância, 
caracterizam e moldam a cultura da 
empresa em grau elevado. Nossos valores 
corporativos definem as ações de nossos 
funcionários que desempenham um 
papel importante na garantia do sucesso 
da empresa. Investimos no treinamento 
de nossos funcionários, atribuímos 
responsabilidades a eles e reconhecemos 
suas realizações.

Não importa onde nossos funcionários 
trabalhem, seguir todas as leis, regulamentos 
e políticas da empresa, nos países em  
que trabalhamos ou fazemos negócios,  
é necessário e é essencial para o sucesso  
da ZEISS.

As leis e regulamentações globais são 
complexas, estão sujeitas a alterações e 
geralmente variam de país para país. Cada 
funcionário é obrigado a conhecer e seguir 
as leis, regulamentos e políticas da empresa 
que se aplicam ao seu trabalho, e a buscar 
orientação em caso de dúvidas. 

Estes são os princípios mais 
importantes:

• Conduta legalmente compatível e 
eticamente impecável, especialmente 
adesão constante a todas as leis e 
regulamentos aplicáveis

• Compromisso social
• Interação justa, educada e respeitosa 

com colegas e parceiros de negócios
• Abstenção de qualquer forma de 

discriminação
• Profissionalismo, justiça e 

confiabilidade em todos os negócios
• Lealdade à ZEISS

1 Princípios

Conformidade Legal 
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Nossos funcionários e parceiros de 
negócios (clientes, parceiros de vendas e 
fornecedores) são o foco central de nossas 
atividades. Os respectivos relacionamentos 
devem ser marcados por confiabilidade e 
sustentabilidade mútuas. 

Honestidade em nossas ações, educação 
em nossas relações uns com os outros, bem 
como respeito e justiça são esperados de 
nós.

O tratamento justo de nossos funcionários 
também significa condições de trabalho 
justas. Isso inclui a livre escolha de emprego, 
ou seja, a proibição de trabalho forçado 
ou escravo, tráfico de pessoas ou trabalho 
infantil, cumprindo com a remuneração que 
foi estipulada por lei ou contrato, a liberdade 
de associação e o direito a tratamento 
humanizado no trabalho.

Além disso, ninguém pode ser assediado 
ou discriminado com base em raça, cor da 
pele, nacionalidade, ancestralidade, gênero, 
identidade sexual, religião, visão de mundo, 
orientação política, idade, condição física ou 
aparência.

Esses princípios só podem ser implementados 
se forem praticados pelo pessoal da gerência 
em relação aos funcionários e observados 
pelos funcionários em suas interações entre 
si. 

2  Tratamento justo dos funcionários e parceiros de negócios

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Garantir um bom ambiente de trabalho, 
tanto no que fazemos como no local em 
que trabalhamos

• Respeitar as diferenças culturais 
• Não prejudicar ou discriminar ninguém 

por causa de sua origem étnica ou 
social, cor da pele, sexo, idade, estado 
civil, deficiência, religião, nacionalidade, 
identidade sexual ou qualquer outra 
característica

• Tratar uns aos outros de maneira 
amigável, educada e respeitosa

• Tomar e comunicar decisões de maneira 
transparente e compreensível

• Promover condições de trabalho justas 
e defender os direitos humanos não 
apenas em nossa empresa, mas também 
nos locais de nossos parceiros de 
negócios

• Solicitar que nossos parceiros 
de negócios cumpram as leis e 
regulamentos relevantes, incluindo 
proteção de dados, proteção ambiental 
e segurança ocupacional

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre processos de negócios e cadeia de 
suprimentos.

Conduta Justa
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Regulamentos para proteger a concorrência 
leal são parte essencial de uma economia 
de livre mercado. Quase todos os países 
aprovaram leis sobre esse assunto. Em 
particular, essas leis visam:

• proibir conluio e troca de informações 
entre concorrentes sobre preços, divisão 
de territórios, quantidades de produtos 
ou outros parâmetros relacionados à 
concorrência.

• proibir a fixação de preços pelos parceiros 
comerciais.

• proibir o abuso de uma posição dominante 
no mercado.

Esses tipos de acordos proibidos incluem 
discussões informais, acordos informais de 
“cavalheiros” e comportamento coordenado, 
na medida em que uma medida para 
limitar a concorrência seja arranjada ou 
implementada. Devemos evitar até a 
aparência de comportamento coordenado.

As violações dessas leis podem resultar em 
danos consideráveis para a empresa, por 
exemplo, multas ou danos à reputação e aos 
funcionários envolvidos, por exemplo multas 
pessoais que não podem ser pagas pela 
empresa. 

3 Concorrência leal

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Não conspirar com concorrentes sobre 
parâmetros que afetam a concorrência, 
por exemplo, preços, alterações de 
preços, condições, quantidades de 
produtos, áreas de vendas, alocação 
de clientes

• Não trocar informações sobre 
parâmetros que afetem a concorrência 
com os concorrentes

• Não influenciar os preços de nossos 
parceiros de vendas ou outros 
termos de vendas (ameaçando impor 
penalidades ou privilégios promissores)

• Não interferir nos processos de 
licitação, ou seja, não concordamos 
com cotações com concorrentes e 
não solicitamos que as pessoas que 
convidam as licitações divulguem 
informações que não foram tornadas 
públicas

• Não tirar proveito das posições 
dominantes do mercado (ou seja, 
através de um boicote ao fornecedor)

• Não fazer declarações de marketing 
falsas ou enganosas

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Compliance.

Sem conluio 
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Queremos ter sucesso na concorrência porque 
o preço, desempenho e qualidade de nossos 
produtos e serviços impressionam, e não 
porque a decisão de compra foi influenciada de 
alguma outra maneira.

Comportamento corrupto é proibido. Pode-
se dizer que existe um comportamento 
corrupto se uma pessoa exige, aceita, oferece 
ou concede privilégios pessoais para receber 
tratamento preferencial no início, concessão 
ou processamento de um pedido. A pessoa 
que concede (ou promete) o benefício e a 
pessoa que exige (ou aceita) é criminalmente 
responsável. Um privilégio pessoal é qualquer 
tipo de benefício, como pagamentos em 
dinheiro (por exemplo, doações), benefícios 
que não são em dinheiro (por exemplo, 
um voucher, convite, redução proibida de 
preço) ou presentes materiais. É preciso 
fazer uma distinção entre conduta corrupta 
e concessão ou aceitação de convites e 
presentes. Isso pode ser admissível se se 
tratar de “benefícios socialmente típicos” 
e se esses convites não forem feitos com a 
intenção de fornecer tratamento preferencial, 
por exemplo, em conexão com a atribuição 
de um contrato. No entanto, a aparência 
de influência inadequada também pode 
emergir rapidamente nesses casos; portanto, 
geralmente é necessário cuidado com convites 
e presentes, especialmente quando diz 
respeito a funcionários nacionais e estrangeiros 
(por exemplo, representantes oficiais ou 
organizações governamentais) e funcionários 
do setor médico (por exemplo, médicos e 
farmacêuticos). Em alguns países, convites 
e presentes feitos para esses indivíduos são 
sempre proibidos.

4 Combate à corrupção

Como devemos nos comportar?
Devemos …

• Não basear as decisões de negócios 
sobre se elas nos beneficiarão ou não 
pessoalmente

• Não tentar influenciar as decisões de 
negócios a favor da ZEISS, concedendo 
ou oferecendo benefícios pessoais aos 
tomadores de decisão de parceiros de 
negócios

• Rejeitar tentativas de suborno e notificar 
imediatamente seu supervisor ou o 
Compliance Officer local

• Ser muito cauteloso quando se trata de 
convites e presentes; ou seja, use € 50 
como critério (ou o valor correspondente 
na moeda nacional)

• Aceitar presentes inapropriados que não 
possam ser rejeitados devido à cortesia 
e disponibilizá-los para a equipe (por 
exemplo, para um desenho interno)

• Não estender convites ou oferecer 
presentes a funcionários ou funcionários 
do setor de saúde ou público. Isso pode 
não se aplicar a convites apropriados 
para um almoço / jantar de negócios ou 
hospitalidade de baixo valor conectada a 
apresentações de produtos ou eventos de 
treinamento

• Em caso de dúvida, discuta o problema 
com seu supervisor ou o Compliance 
Officer local

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Compliance.

Presentes e Entretenimento
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Cada funcionário é obrigado a tratar todos 
os equipamentos operacionais, em particular 
máquinas e ferramentas, bem como todos os 
sistemas de informação e comunicação, com 
cuidado e de acordo com a finalidade a que 
se destinam. O local de trabalho e todas as 
instalações que atendem à força de trabalho 
ou à empresa devem sempre ser mantidos 
em ordem e os danos devem ser relatados 
ao supervisor.

As propriedades da empresa não devem ser 
usadas de forma privada ou removidas das 
instalações da empresa sem a permissão 
expressa da autoridade responsável na 
empresa.

As violações podem resultar em consequências 
legais ou trabalhistas para o funcionário em 
questão.

5 Manipulação de propriedade da empresa

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Proteger todas as propriedades da 
empresa e os sistemas de informação 
e comunicação contra perda, dano ou 
uso indevido

• Relatar dano ou perda imediatamente
• Utilizar os recursos disponibilizados 

pela empresa com moderação e 
cuidado

• Aderir à respectiva diretiva de viagem 
válida ao reservar e faturar viagens de 
negócios

• Usar propriedade ou remover 
propriedade da empresa apenas para 
fins particulares, com a permissão do 
supervisor

• Nunca usar a propriedade da empresa 
para fins ilegais ou outros fins não 
autorizados (por exemplo, visitar sites 
ilegais)

• Estar vigilante sobre uma tentativa de 
terceiros de danificar as propriedades 
da empresa; por exemplo, através de 
roubo, fraude, ataques de hackers, etc.

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Segurança. 

Due Diligence
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Nossas invenções e know-how são de 
particular importância para o sucesso a 
longo prazo de nossa empresa. Portanto, 
nossa propriedade intelectual deve ser 
protegida impedindo que terceiros adquiram 
conhecimento de ou obter acesso não 
autorizado a ele. Os direitos de propriedade 
intelectual compreendem, por exemplo, 
invenções e protótipos de produtos, além de 
valores mobiliários, incluindo detalhes sobre 
clientes, fornecedores ou software.

A segurança de TI suporta a proteção da 
propriedade intelectual contra o acesso de 
terceiros não autorizados, roubo de dados, 
perda de conhecimento ou consequências 
de malware por meio de diversas medidas 
de segurança de TI, como senhas, programas 
antivírus e conceitos de acesso.

Além disso, sem aprovação, os funcionários 
não estão autorizados a participar de 
discussões públicas (por exemplo, palestras, 
fóruns na internet etc.) ou a publicar 
informações relevantes da empresa (por 
exemplo, na internet) em sua capacidade 
como funcionários da ZEISS.

A perda de segredos da empresa pode ter 
um Impacto negativo no sucesso futuro da 
empresa e nos funcionários.

6 Proteção de segredos comerciais e segurança de TI

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Manter em sigilo as informações 
confidenciais relativas à empresa e não 
divulgá-las a pessoas não autorizadas 
(isso inclui familiares e amigos)

• Proteger registros e arquivos de acesso 
não autorizado (criptografia)

• Cumprir com os padrões de segurança 
estipulados pela TI e pela segurança 
corporativa, tanto em comunicações 
pessoais quanto em comunicações 
eletrônicas com terceiros, e também 
aplicar esses mesmos padrões 
às informações confidenciais 
disponibilizadas a nós por terceiros

• Não divulgar informações confidenciais 
ao usar mídias sociais

• Não salvar os dados da empresa em 
dispositivos eletrônicos privados

• Não conectar nenhum dispositivo 
eletrônico privado à rede da empresa 

Para mais informações sobre os requisitos, consulte as políticas 
da empresa sobre Marca, Comunicação e Segurança.

Padrão de Segurança de TI
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As leis de informações privilegiadas visam 
proteger os investidores. Elas proíbem:

• explorar informações privilegiadas para 
obter benefícios pessoais diretos ou 
indiretos ao comprar ou vender valores 
mobiliários.

• a divulgação não autorizada de tais 
informações.

 
Informações privilegiadas são informações 
ainda não conhecidas no mercado e cuja 
divulgação pode influenciar consideravelmente 
o preço de mercado das ações afetadas (ou 
seja, informações sobre aquisições planejadas 
de empresas, acordo estratégico para uma 
joint venture entre duas empresas, resultados 
financeiros, novos produtos), problemas com 
produtos ou acordos importantes).

O abuso de informações privilegiadas 
proibidas pode ter consequências criminais 
e civis consideráveis para a empresa e o 
funcionário.

7 Proibição de uso de informações privilegiadas

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao…

• Não usar as informações que obtemos 
sobre empresas listadas (por exemplo, 
Carl Zeiss Meditec AG ou outras) no 
escopo de nossa atividade comercial 
e que podem influenciar o valor de 
mercado para comprar ou vender 
ações dessa empresa, desde que essas 
informações ainda não tenham sido 
divulgadas

• Não divulgar essas informações a 
terceiros e não fazer recomendações 
a terceiros relacionados à compra ou 
venda de ações (o termo “terceiros” 
também se refere a familiares, parceiros, 
amigos ou outros funcionários da ZEISS 
que não possuem essas informações)

Para mais informações sobre os requisitos, consulte o 
respectivas políticas da empresa.

Informações privilegiadas
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Em nossos negócios cotidianos, podem 
haver situações em que interesses ou 
relacionamentos particulares ou pessoais 
entrem em conflito com os da ZEISS. Os 
conflitos podem, por exemplo, ocorrer com 
atividades empreendedoras. Sob certas 
circunstâncias, eles também podem resultar 
dos membros da família.

Para evitar conflitos de interesse, o 
departamento de RH responsável deve 
ser informado sobre atividades adicionais 
(empresariais), compromissos honorários ou 
atividades similares e aprovação deve ser 
concedida.

A ZEISS apóia o compromisso social e 
político de seus funcionários. No entanto, 
qualquer atividade em clubes, partidos 
políticos ou outras instituições sociais ou 
políticas, seja como funcionário eleito 
ou como nomeação honorária, não deve 
interferir no cumprimento das obrigações 
do empregado estipuladas no contrato de 
trabalho.

Conflitos de interesse não divulgados e 
atividades secundárias não aprovadas podem 
significar danos para a empresa e resultar em 
consequências legais para o funcionário em 
particular.

8  Evitar conflitos de interesse e atividades privadas

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Declarar conflitos de interesse 
potenciais ou reais ao nosso supervisor

• Delegar a nossos colegas ou 
supervisores decisões nas quais temos 
conflito de interesses

• Não induzir qualquer parte relacionada 
(por exemplo, membro da família, 
parceiro) a realizar atividades que 
talvez não possamos realizar devido a 
um conflito de interesses

• Informar nosso supervisor / recursos 
humanos e obter permissão de 
recursos humanos se iniciarmos uma 
atividade paralela (aceitar uma posição 
adicional em outra empresa, trabalhar 
para outra empresa, realizar a própria 
atividade empreendedora)

• Informar nosso supervisor se 
assumirmos uma atividade paralela 
(por exemplo, como jurado, conselho 
local, atividade empreendedora etc.) 
para evitar conflitos com as obrigações 
estipuladas no contrato de trabalho

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas / informações da empresa sobre conformidade. 

Transparência
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A ZEISS é uma empresa global. No âmbito de 
suas atividades internacionais, deve cumprir 
com regulamentos que limitam a livre 
circulação de mercadorias.

Várias leis e embargos nacionais e 
internacionais limitam ou proíbem a 
importação, exportação ou comércio interno 
de bens, tecnologias e serviços, além de 
transações monetárias e movimentação de 
capitais. As limitações e proibições podem 
ser devidas à natureza das mercadorias, 
ao país de origem, ao país em que as 
mercadorias serão usadas ou quem é o 
parceiro de negócios.

A ZEISS também está comprometida com 
o combate ao contrabando. No âmbito 
de todos os negócios de importação e 
exportação que realiza, cada empresa da 
ZEISS e seus funcionários em exercício 
devem cumprir os respectivos regulamentos 
aduaneiros.

Além das consequências para a respectiva 
unidade de negócios, as violações dos 
regulamentos mencionados acima podem 
prejudicar gravemente a reputação de toda a 
empresa e ter consequências incalculáveis.

9  Adesão a controles de exportação e regulamentos 
aduaneiros

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Verificar, por meio de especialistas 
responsáveis, se existem limitações 
ou proibições na compra, venda, 
facilitação ou colocação no mercado 
de bens e serviços, bem como na 
transferência de tecnologias

• Obtermos as licenças oficiais 
necessárias antes de executar o ato 
específico, se aplicável

• Verificar e observar das condições 
particulares estipuladas pela alfândega 
para transações de importação e 
exportação

 
Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Controle de Exportações. 

Restrição à livre circulação de mercadorias
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A segurança no local de trabalho e a 
proteção da saúde de todos os funcionários 
é um princípio fundamental para a ZEISS e 
foi consagrado nos estatutos da Fundação.

Portanto, cada entidade da ZEISS deve tomar 
as medidas necessárias de acordo com suas 
operações comerciais para evitar acidentes 
e minimizar os riscos de saúde e segurança 
ocupacionais, bem como criar condições de 
trabalho dignas.

Para nós, saúde e segurança ocupacional 
também incluem o apoio profissional de 
nossos funcionários antes e durante as 
viagens de negócios.

Cada supervisor é responsável pela proteção 
de seus funcionários e deve fornecer a 
eles instruções, treinamento, orientação e 
supervisão apropriados.

 

10 Saúde e Segurança no Trabalho

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Aderir às normas de segurança (por 
exemplo, ao manusear substâncias 
perigosas)

• Desenvolver uma conscientização 
sobre perigos e atividades relevantes 
para a segurança

• Sermos suficientemente cautelosos 
para que situações potencialmente 
perigosas não surjam em primeiro 
lugar

• Eliminar situações perigosas
• Relatar imediatamente todos os 

acidentes detectados ou possíveis 
riscos e exposições, bem como quase 
acidentes ao supervisor responsável

• Resolver problemas de segurança 
relacionados a viagens antes de 
viagens de negócios

• Utilizar as medidas de precaução 
oferecidas pela empresa

Para mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Saúde e Segurança.

Segurança no Trabalho
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Os produtos, soluções e serviços da 
ZEISS devem ser seguros e atender às 
especificações de qualidade e desempenho 
necessárias para fornecer resultados efetivos, 
precisos e ideais, de acordo com o campo de 
aplicação pretendido.

Apoiamos o sucesso de nossos clientes com 
inovação, confiabilidade e facilidade de 
uso, além de promover relações comerciais 
sustentáveis.

A segurança do produto começa no estágio 
de desenvolvimento, continua durante 
os processos de compras e produção e 
é de fundamental importância durante a 
instalação de nossos produtos no local do 
cliente e durante a manutenção.

Diversas estipulações legais relacionadas 
ao desenvolvimento, design, produção, 
aprovação e venda de nossos produtos 
servem para garantir a segurança de nossos 
produtos. Os produtos ZEISS não devem 
comprometer a segurança e a saúde dos 
consumidores ou operadores e devem 
atender a certos padrões de qualidade.

Os produtos defeituosos podem causar 
danos significativos, não apenas à empresa 
(por exemplo, recalls de produtos, 
reputação), mas também e principalmente 
ao consumidor ou operador.

11 Qualidade e segurança do produto

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao…

• Observar os padrões aplicáveis e suas 
especificações

• Obter todas as permissões necessárias 
para o lançamento de um produto

• Informar nossos clientes e tomar 
medidas imediatas se soubermos dos 
riscos resultantes de nossos produtos

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre processos de negócios e cadeia de 
suprimentos. 

Qualidade e Segurança
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Nossa empresa está comprometida com 
a proteção ambiental como um objetivo 
corporativo consagrado nos estatutos e declara 
o uso moderado de recursos e a melhoria 
contínua do desempenho energético como um 
fator essencial em nossas atividades comerciais. 
Aplicam-se os compromissos a seguir:

• A proteção ambiental, o uso cuidadoso e 
econômico de todos os recursos, incluindo 
energia, bem como reciclagem e descarte 
regulamentados, são elementos centrais da 
nossa filosofia corporativa. Isso nos permite 
evitar ou minimizar qualquer impacto 
negativo sobre as pessoas, o meio ambiente 
e a natureza, e melhorar continuamente 
nosso desempenho energético

• Cumprir as obrigações legais relevantes 
relacionadas à proteção ambiental e 
energia

• Incorporamos os requisitos de um ambiente 
intacto ao desenvolvimento, design, 
fabricação, embalagem e expedição de 
nossos produtos, bem como à melhoria de 
nossas atividades comerciais relacionadas. 
Além disso, nas atividades de design 
relacionadas a produtos, instalações e 
equipamentos, reconhecemos a melhoria 
do desempenho energético

A máxima eficiência no uso dos recursos, 
garantindo simultaneamente a viabilidade 
econômica sustentável, é um dos nossos 
princípios fundamentais. As violações dos 
regulamentos aplicáveis podem não apenas 
prejudicar as pessoas e a natureza, mas 
também o sucesso da empresa a longo prazo 
(por exemplo, perda de reputação, multas).

12  Proteção ambiental e uso eficiente de energia  
e sustentabilidade

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Utilizar recursos (por exemplo, água, 
papel, eletricidade) com moderação, 
descartando e reciclando recursos de 
acordo com os regulamentos

• Considerar medidas de proteção 
ambiental e eficiência energética em 
todo o processo de criação de valor

• Criar produtos produtos e cadeias 
sustentáveis

• Eliminar resíduos de maneira 
ambientalmente amigável

• Apoiar a aquisição de produtos e 
serviços energeticamente eficientes

• Informar aos fornecedores relevantes 
que a proteção ambiental, a saúde e a 
segurança no trabalho e o desempenho 
energético são critérios de seleção e 
avaliação

• Prevenir danos ambientais, relatando 
riscos ambientais

• Informar imediatamente os especialistas 
internos caso ocorram danos ambientais. 
Eles então organizam o relatório 
legalmente prescrito para a autoridade 
correspondente 

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Proteção Ambiental, Energia e 
Sustentabilidade.

Sustentabilidade
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Quanto mais simples e abrangente o 
processamento de dados se torna, mais 
importante é proteger os dados específicos 
de cada pessoa de nossos clientes, parceiros 
de negócios e funcionários (por exemplo, 
nome, endereço, data de nascimento, 
número de contribuinte, informações sobre 
saúde). Esses dados específicos de pessoas 
só podem ser divulgados e processados 
dentro do escopo das respectivas leis válidas.

Diversas leis e regulamentos relacionados à 
proteção de dados servem para garantir a 
privacidade dos dados pessoais. Violações 
das estipulações de proteção de dados são 
punidas com multas severas.

13 Proteção de dados pessoais

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao …

• Operar um sistema de gerenciamento 
de proteção de dados em todo o 
grupo

• Ter um Diretor Corporativo de Proteção 
de Dados e uma Equipe Global de 
Proteção de Dados

• Ter uma visão geral da medida em 
que lidamos com dados específicos de 
pessoas

• Proteger os dados relacionados à 
pessoa contra acesso não autorizado 
(por exemplo, observar os padrões de 
segurança exigidos em relações com 
terceiros)

• Coletar, armazenar ou compartilhar 
dados relacionados apenas na medida 
do necessário para executar a tarefa 
legalmente permitida

• Monitorar e descartar dados 
relacionados de maneira segura

• Comprometer nossos parceiros com os 
mesmos padrões elevados de proteção 
de dados

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Proteção de Dados. 

Proteção de dados
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Todas as transações comerciais devem ser 
devidamente reproduzidas em documentos 
contábeis, saldos e declarações fiscais. 
Portanto, é necessário que todos as 
transações relevantes sejam capturadas 
correta e completamente, bem como 
documentadas e arquivadas de maneira 
replicável. Qualquer não conformidade corre 
o risco de ser objeto de investigações devido 
à manipulação do balanço patrimonial, 
falsificação de documentos, alegações 
de fraude, ofensas fiscais ou lavagem de 
dinheiro.

A lavagem de dinheiro refere-se a disfarçar 
a fonte de ativos obtidos ilegalmente (por 
exemplo, através de terrorismo, tráfico de 
drogas, corrupção e outros crimes), a fim 
de trazê-los para o ciclo econômico legal e, 
assim, torná-los ostensivamente legítimos. 
O objetivo declarado da ZEISS é não sofrer 
abuso por lavagem de dinheiro e outros fins 
ilegais nem contribuir para isso.

14 Integridade financeira e combate à lavagem de dinheiro

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao…

• Aderir às normas de relatórios 
financeiros

• Não realizar qualquer negócio fora dos 
processos normais

• Arquivar todos os documentos 
associados às transações comerciais de 
maneira organizada

• Cumprir as obrigações legais de 
arquivar registros

• Não alterar nem destruir documentos 
ao acaso relacionados a investigações 
governamentais ou disputas civis

• Não fechar qualquer negócio se 
houver indícios de possível lavagem de 
dinheiro e, em caso de dúvida, discutir 
o assunto com o supervisor específico 
ou o Compliance Officer local

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte as 
políticas da empresa sobre Finanças e Controladoria.

Transações
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Espera-se que todo funcionário busque o 
conselho e o apoio de seus supervisores, 
departamentos responsáveis, representantes 
de funcionários ou organização de 
Compliance, caso duvide da legalidade de 
seu próprio comportamento ou se houver 
evidências de processos legalmente duvidosos 
em seu ambiente de trabalho.

Você encontrará a lista de todos os 
Compliance Officers, além de informações 
adicionais na intranet, em Compliance.

Se os funcionários não puderem ou 
não quiserem abordar um incidente ao 
supervisor ou à Organização de Compliance, 
a ferramenta de “linha de integridade” de 
denúncia pode ser usada, o que permite 
comunicações anônimas. Está disponível na 
intranet e também para terceiros no site da 
Internet. 

Todas as preocupações são levadas a sério, e 
a pessoa que manifestar a sua preocupação 
não deve temer medidas ou sanções 
disciplinares, mesmo que a suposta má 
conduta não seja confirmada. No entanto, 
acusações falsas ou maliciosas não serão 
toleradas.

A confidencialidade será garantida se a 
pessoa que fizer a acusação assim o desejar.

15  O que fazer em caso de dúvidas e como denunciar 
suspeitas de violação

Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao…

• Sermos corajosos e questionar, se 
estivermos em dúvida, ou informar 
outras pessoas de suspeita de má 
conduta

• Tomar medidas relatando 
preocupações, seja em âmbito 
local ou, se as preocupações não 
estiverem sendo atendidas, relatando-
as à organização de compliance 
superordenada ou à “Linha de 
Integridade”

Mais informações sobre este tópico estão disponíveis na 
página de Compliance na web.

Comunicação de Violações
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A diretoria e os demais executivos têm uma 
responsabilidade especial pelo cumprimento 
do Código de Conduta. Eles moldam a cultura 
corporativa em virtude de seu papel de 
liderança e da integridade em sua conduta. 
Sua função de modelo é fundamental para as 
empresas seguirem os princípios estabelecidos 
neste Código de Conduta.

Os líderes e gerentes seniores demonstram 
seu compromisso constante com a 
conformidade, incluindo seus esforços de 
correção quando a não conformidade é 
detectada. 

16 Responsabilidades especiais dos supervisores

Eles devem

• Servir de modelo e comunicar 
constantemente a importância da 
conformidade a todos os funcionários

• Garantir que seus funcionários saibam, 
entendam e cumpram os requisitos do 
Código de Conduta

• Conduzir as informações e cursos de 
treinamento necessários para seus 
funcionários

• Garantir a segurança e a saúde 
ocupacionais de seus funcionários nos 
negócios diários

• Estabelecer metas de acordo com o 
Código de Conduta

• Executar medidas corretivas ou 
disciplinares em caso de violação 
da lei, do Código de Conduta ou de 
outros regulamentos

• Atuar como contatos dos funcionários 
e apoiá-los, por exemplo orientando 
no caso de má conduta

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte  
o Livro Azul (Blue Book) e as políticas/princípios da empresa 
sobre liderança.

Agir como modelo



Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
E-Mail: compliance@zeiss.com
Internet: www.zeiss.com CM
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