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CAROS COLABORADORES,

ROGÉRIO CASTRO
CEO BRASIL

PALAVRA DO
PRESIDENTE

É com grande satisfação que me direciono a vocês na abertura do nosso Código
de Conduta! O Grupo UPL vem crescendo
a cada dia, buscando sempre soluções inovadoras e diferenciadas para o mercado
do agronegócio, e para atingir essas conquistas, nós utilizamos as melhores práticas de governança, integridade e conduta.

Para que possamos perpetuar nosso legado, prezamos pela sustentabilidade do nosso negócio, e para se atingir esse objetivo,
compartilhamos os nossos valores junto a
todo nosso público. Esse Código de Conduta
é o nosso guia para tomada de decisões no
dia a dia das nossas atividades, e somente
com o comprometimento de todos os líderes, colaboradores e parceiros é que conseguiremos concretizá-lo.

Acredito que para alcançarmos voos altos,
devemos enraizar nossos valores, influenciando positivamente as pessoas ao nosso
redor, sendo assim, reconhecidos como
uma empresa ética, íntegra, simples e respeitosa. Conto com a sua colaboração para
que os nossos negócios continuem crescendo com sustentabilidade e para que
possamos disseminar os nossos valores
em nossas atividades.

Em caso de dúvidas, não hesite em me
contatar, assim como procurar os meios disponibilizados pela UPL para o esclarecimento sobre as nossas práticas:
departamento Jurídico e Compliance ou
o Comitê de Conduta.

BOA LEITURA E BOAS PRÁTICAS!
O Código de Conduta da UPL reúne os principais temas que são fontes de riscos e de
potenciais desvios éticos, enfatizando nossos principais valores, que são fazer nosso
trabalho com respeito, espírito de equipe,
comprometimento, simplicidade, iniciativa, credibilidade e responsabilidade. É
com base neles que seguiremos oferecendo
soluções inovadoras e compartilhando o nosso sucesso.
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MISSÃO
“Inspirar confiança pela oferta de soluções inovadoras em Proteção
e Nutrição para o agronegócio, com crescimento sustentável, compartilhando nosso sucesso e melhorando o mundo ao nosso redor.”

VALORES
1. Respeito (respeito às pessoas e aos objetivos da empresa);
2. Espírito de Equipe (o trabalho em equipe fortalece a empresa);
3. Comprometimento (ser comprometido com os resultados da empresa);
4. Simplicidade (não complicar o que não precisa);

MISSÃO E
VALORES

5. Iniciativa (não deixar para depois o que pode ser feito agora);
6. Credibilidade (que as ações confirmem as palavras);
7. Responsabilidade (responsabilidade não se delega, portanto, assuma o seu comportamento e suas ações, assim como os da sua
equipe).
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Prezamos pela sustentabilidade do nosso negócio. Por isso,
é indispensável refletir sobre o impacto que nossas decisões
geram nos diversos públicos de interesse, tais como, colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, comunidade, concorrentes, meio ambiente, governo e sociedade, e como influenciam a empresa no longo prazo.
As atitudes e posturas da UPL, por intermédio de seus líderes e
colaboradores, devem ser inquestionáveis do ponto de vista ético, seguindo padrões de integridade e conduta pessoal e profissional que preservem a si próprios e à empresa de riscos financeiros, legais e de reputação, entre outros, e que contribuam
para sua longevidade com sustentabilidade.
Este Código de Conduta (“Código”) orienta as ações dos colaboradores quanto à integridade e coerência das atitudes da nossa empresa e estimula a prática dos valores da UPL no dia a dia,
guiando-a pelo caminho e ao cumprimento de nossa Missão,
sempre em conformidade com as normas aplicáveis.

www.compliance-office.com/upl e pelo telefone 0800 8784094.

ABRANGÊNCIA: TODOS OS COLABORADORES E TERCEIROS

DIRETRIZES PARA A TOMADA DE DECISÃO

Para um ambiente de trabalho saudável e a preservação da reputação da UPL junto ao mercado e à sociedade, é importante
que os líderes, os colaboradores e os terceiros que, de alguma forma se relacionem direta ou indiretamente com a UPL,
tenham acesso a este Código, entendam o que nele está disciplinado, apliquem-no a qualquer situação que se relacione com
a empresa e sejam requeridos a se comprometer com as diretrizes aqui estabelecidas.
A UPL incentiva que os terceiros com quem se relaciona, especialmente fornecedores e prestadores de serviços, adotem
mecanismos de integridade em suas operações, contribuindo,
assim, para um ambiente de negócios mais ético e sustentável.

Neste Código, você encontrará diretrizes para sua tomada de
decisões. As decisões devem se dar de acordo com as leis
aplicáveis, os valores e as normas internas da empresa.

EM CASO DE DÚVIDAS?
As dúvidas sobre este Código podem ser esclarecidas com o departamento Jurídico e Compliance ou com o Comitê de Conduta.
COMUNICANDO SITUAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADE
Quem desejar comunicar a UPL sobre uma possível violação ou
esclarecer dúvidas relacionadas a este Código poderá fazê-lo
por meio do canal disponível no site eletrônico:

CONFIDENCIALIDADE: a UPL garante que todas as dúvidas,
preocupações, informações e/ou denúncias reportadas terão
tratamento confidencial e seus autores, sua identidade preservada, exceto quando de outra forma autorizado pelo próprio autor ou pelo ordenamento jurídico vigente.
A análise de qualquer denúncia ou relato será conduzida pelo
Comitê de Conduta, que também será responsável pela divulgação, atualização, interpretação e aplicação das normas deste
Código, conforme disposto no Regimento Interno do Comitê de
Conduta.
A UPL assegura que todas as denúncias realizadas são investigadas seguindo a política de investigação interna da empresa,
que tem como princípio assegurar a confidencialidade das informações e a não retaliação a colaboradores e a terceiros.

Em razão disso, sempre que você tiver de tomar uma decisão
em benefício da empresa, pense no seguinte:
a) A minha conduta está de acordo com as leis aplicáveis à empresa?
b) A minha conduta está de acordo com os valores da empresa?
c) A minha conduta está de acordo com as políticas e procedimentos internos da empresa?
d) Eu me sentiria orgulhoso de contar a minha conduta para os
meus amigos e familiares?
e) Caso a minha conduta fosse noticiada em veículo de comunicação renomado, a reputação da empresa resultaria ilesa?
Se todas as respostas a essas perguntas forem “SIM”, você estará no caminho certo! Se alguma das respostas for “NÃO”, contate, por gentileza, o Comitê de Conduta para orientações.
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O relacionamento da UPL com o setor público não é referente apenas a aspectos
comerciais, mas está presente em situações diárias e recorrentes, por exemplo:
pagamento de tributos, obtenção de licenças, processos judiciais e administrativos.

CONFORMIDADE: CUMPRIMOS
AS LEIS!
• O cumprimento à legislação do país é
premissa para as ações tomadas pela
UPL. As atividades devem ser exercidas
pela sua liderança e pelos seus colaboradores sempre de acordo com as leis e regulamentações vigentes e aplicáveis, bem
como com as políticas e normas internas
da empresa.

RELACIONAMENTO
COM O SETOR PÚBLICO

NÃO TOLERAMOS O SUBORNO.
NÃO PROMOVEMOS A CORRUPÇÃO
• Respeitamos as legislações contra a
prática de atos anticorrupção, especialmente a Lei Brasileira Anticorrupção (Lei
nº 12.846/2013);
• A UPL não oferece, não aceita e não incentiva a concessão de propina, suborno,
gratificação ou qualquer outra forma de
vantagem indevida ou ilícita com o objetivo de obter facilitação nas suas práticas
empresariais;
• A UPL não tolera pagamentos para
obter vantagens ou facilitações. Os pagamentos com ímpeto de facilitação ou
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para adquirir vantagens são ilegais e estritamente proibidos;
• Em reuniões com autoridades públicas,
sempre verifique se o compromisso está
na agenda oficial do servidor e sempre comunique previamente o Comitê de Conduta acerca de tal encontro;
• A UPL não faz negócios que comprometam os seus valores e as leis aplicáveis;
• Para mais detalhes, verificar a política
anticorrupção da UPL.

ANTICORRUPÇÃO:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Não prometa, ofereça ou pague
propina a quem quer que seja;
• Não promova pagamentos de
facilitação;
• Não prometa, ofereça ou conceda
vantagens indevidas;
• Não aceite vantagens indevidas;
• Não pratique ou incentive a
lavagem de dinheiro;
• Não pratique ou incentive atos de
corrupção;
• Relate não conformidades
identificadas!
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CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS:
APENAS MEDIANTE APROVAÇÃO!
• A UPL é uma empresa que se interessa
pelo cenário político, econômico e social
do país, principalmente aquele que afeta o seu setor de atuação e seus públicos
de interesse. Sendo assim, a contribuição
para agentes políticos, se permitida na lei
aplicável, deverá ser feita mediante a prévia
aprovação pelo Comitê de Conduta.
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PRATICAMOS O LOBBY LÍCITO
• O lobby é uma ferramenta constante na
sociedade, utilizada desde a esfera política
até a esfera pessoal, que através da reunião
de pessoas e interesses, visa a solução de
problemas comuns junto às pessoas que
têm poderes para resolvê-los;
• A UPL poderá envolver-se em atividades
de lobby, organizando-se dentro da lei e da
ética, junto a um grupo definido e legítimo;
• Se sua função exigir envolvimento nessas
atividades, consulte previamente o departamento Jurídico e Compliance e o Comitê
de Conduta.
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RESPEITAMOS OS SERES
HUMANOS
• A UPL incorpora em seus princípios e
ações a Declaração Universal dos Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e outras diretrizes que visam a
proteção da dignidade da pessoa humana.
Por isso, não admitimos nem incentivamos a utilização de trabalho forçado, compulsório, infantil e qualquer outra forma
de exploração que agrida a integridade
moral e física das pessoas, dentro ou fora
da UPL.

NÃO TOLERAMOS QUALQUER
DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE
TRABALHO

UPL E AS PESSOAS

• Cortesia, respeito, espírito de compreensão, honestidade e imparcialidade
no relacionamento com todos são posturas que a UPL espera de toda a sua liderança e de seus colaboradores, dentro e
fora da empresa;
• Tratamos igualmente as pessoas, sem a
prática de atos de discriminação de toda e
qualquer natureza, por exemplo: raça, cor,
identidade de gênero, orientação sexual,
política e religiosa, origem, classe social,
idade ou capacidade física, nacionalidade
e outras características pessoais.
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ABRAÇAMOS A DIVERSIDADE!
• A UPL acredita que a soma das diversas formações e experiências, pessoais
e profissionais, dos colaboradores proporciona um resultado distintamente superior em qualidade e criatividade ao seu
negócio e, por isso, respeita e valoriza a
diversidade no ambiente de trabalho e
espera que seus funcionários também respeitem e valorizem uns aos outros nas
suas diferentes formas de ser.

ACREDITAMOS NAS PESSOAS.
PROMOVEMOS IGUALDADE DE
ACESSO ÀS OPORTUNIDADES
• As pessoas são o principal ativo da UPL,
que busca capacitá-las e criar-lhes um
ambiente de trabalho desafiador e harmonioso, objetivando seu contínuo crescimento profissional, retendo e criando talentos com sustentabilidade;
• A UPL incorpora procedimentos e ferramentas que visam unificar, de forma imparcial, a avaliação de seus líderes e colaboradores, e permitir um acesso justo e
igualitário às oportunidades da empresa.
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NÃO TOLERAMOS QUALQUER
FORMA DE ASSÉDIO OU ABUSO

PROMOVEMOS A SAÚDE E A
SEGURANÇA NO TRABALHO

• Vários comportamentos podem causar
constrangimento e ser considerados inadequados nas relações profissionais, sejam
verbais, visuais, físicos, não sexuais ou
sexuais;

• A UPL disponibiliza um ambiente seguro
e adequado à prevenção de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais, bem
como possibilita o convívio saudável dos
colaboradores, por isso, desenvolve e incentiva ações para a conscientização e
orientação dos seus colaboradores, e manutenção da segurança no ambiente de
trabalho.

• Assédio, ameaça, intimidação física, abuso de poder hierárquico, comentários difamatórios, caluniosos ou injuriosos são
alguns dos atos que constrangem, humilham, atentam contra a dignidade humana e destroem a autoestima pessoal e a
coesão organizacional. A UPL desaprova
quaisquer práticas de assédio ou abuso.

EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Use EPIs sempre que necessário;
• Fiscalize a utilização de EPIs por seus colegas sempre que necessário;
• A obtenção de licenças é requisito fundamental para a operação da UPL;
• Promova um ambiente saudável e seguro para você e todos em sua volta!

17

|

CAMINHO CERTO

PROMOVEMOS UM AMBIENTE
SAUDÁVEL!

USE O BOM SENSO AO SE
MANIFESTAR NAS REDES SOCIAIS

• A UPL respeita a legislação vigente que
considera como conduta ilícita o consumo
de drogas e demais substâncias não permitidas por lei no ambiente profissional.
Também não será aceito o consumo de
substâncias lícitas que alteram o humor,
como bebidas alcoólicas, exceto em celebrações festivas promovidas pela UPL, e
desde que consumidas com moderação,
observada a legislação vigente, como por
exemplo, a de trânsito;

• A UPL não tem o objetivo de controlar a
vida de seus colaboradores fora do ambiente profissional;

• O fumo não é permitido dentro de locais
fechados.

• As condutas dos colaboradores em redes sociais poderão afetar a própria reputação da UPL;
• Ao proteger a sua reputação, você estará
protegendo a reputação da UPL;
• Verifique a política de uso de redes sociais da UPL.

RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Não pratique ou incentive discriminação de qualquer tipo;
• Não pratique ou incentive formas de assédio moral ou sexual;
• Não trate os colaboradores ou terceiros com desrespeito;
• Não promova brincadeiras inadequadas;
• Não incentive ou utilize xingamentos e palavras de baixo calão;
• Colabore com os seus colegas e parceiros;
• Siga as regras de saúde e segurança do trabalho;
• Promova um ambiente de trabalho saudável e cooperativo;
• Use o bom senso em suas manifestações nas redes sociais.
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A NOSSA COMUNICAÇÃO COM O
MERCADO
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• Atente-se para as promessas realizadas!

A NOSSA POSIÇÃO EM RELAÇÃO
• A UPL prima pela oferta ética de produtos A PRESENTES, FAVORES E
inovadores e com qualidade, observando HOSPITALIDADE
as boas práticas e a legislação regulatória
do seu setor de atuação;

• A promoção das informações relativas
ao seu negócio é transmitida através de
diferentes meios de comunicação, tais
como: e-mails, contratos, internet, materiais de publicidade e propaganda, conversas, rótulos e bulas, sempre visando
divulgá-las de forma clara e objetiva, orientando e respeitando o seu cliente.

O CLIENTE É UMA DE NOSSAS
RAZÕES DE EXISTIR!

O NOSSO RELACIONAMENTO
COM CLIENTES, FORNECEDORES,
PRESTADORES DE SERVIÇOS E
CONCORRENTES

• Trate o cliente com preferência. Respeite
o cliente;
• A UPL preza pelo cumprimento de suas
promessas junto aos seus clientes!

• Os colaboradores não devem solicitar favores, vantagens e/ou presentes a quaisquer pessoas que se relacionem com a
UPL, dentro ou fora da empresa, direta ou
indiretamente, com o intuito de influenciar
decisão ou obter resultado que, de outro
modo, não seria alcançável;
• Os colaboradores da UPL não poderão
prometer, oferecer ou, efetivamente, dar
qualquer presente ou brinde a quaisquer
terceiros ou parceiros de negócios, exceto os brindes e presentes institucionais,
seguindo sempre o que está disposto na
política da Companhia;
• Os colaboradores da UPL poderão aceitar, de forma excepcional e em conformidade com a política da empresa, brindes,

PRESENTES, FAVORES E VANTAGENS:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Não prometa, ofereça ou dê presentes, não faça favores ou conceda vantagens
indevidas a qualquer pessoa;
• Apenas aceite brindes que sejam institucionais e de pequeno valor; em caso de
dúvidas, sempre consulte o Comitê de Conduta;
• Não tente influenciar a decisão de terceiros em favor da empresa com base em
vantagens indevidas de qualquer tipo.
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presentes ou benefícios institucionais
como cortesia, desde que não comprometam a outra parte e/ou a integridade do
negócio e não violem a legislação, e desde
que observado o limite de valor especificado na política da empresa. Com relação
a regras relativas a refeições, eventos e
hospitalidade, verificar a política específica da empresa sobre o tema.

NÃO ACEITAMOS SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES
• Deve estar claro para os nossos colaboradores que a UPL não aceita situações
em que há conflito de interesses;
• Os interesses da UPL deverão ser protegidos com base em nossos valores e nas
normas aplicáveis;
• Para as diretrizes da UPL sobre conflito
de interesses, veja a seção específica sobre conflito de interesses e a política da
UPL sobre contratação de terceiros.
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TRATAMOS OS NOSSOS
FORNECEDORES COM ISONOMIA E
TRANSPARÊNCIA
• Optamos pelos fornecedores e prestadores de serviços que mais nos agregam
valor;
• As nossas decisões com relação aos nossos parceiros são com base em eficiência
e qualidade;
• Antes de contratarmos terceiros para
prestar serviços para UPL, realizamos
um procedimento de análise de suas atividades, dentre outras coisas: a sua reputação, a sua capacidade técnica, a sua
capacidade financeira e sua atuação no
mercado;
• Incentivamos os nossos fornecedores e
prestadores de serviços a adotarem mecanismos de integridade;
• Há um procedimento para a contratação
de terceiros que deve ser observado.
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PRODUZIMOS E ENTREGAMOS
PRODUTOS DE QUALIDADE

RESPEITAMOS E ESTIMULAMOS A
CONCORRÊNCIA

• A UPL investe todos os seus esforços
para entregar aos seus clientes e à sociedade produtos não apenas dentro dos
padrões normativos, mas da mais alta
qualidade, seguros e eficientes.Esse comprometimento se estende da prospecção
de seus fornecedores, realização de testes em renomados laboratórios, fabricação baseada na contínua busca pelas
melhores práticas, moléculas e fórmulas
inovadoras e até mesmo a orientação individual dos seus clientes sobre as mais eficazes formas de aplicação dos produtos.

• Conduzimos nosso negócio e consolidamos o nosso crescimento de forma transparente, honesta e ética, valorizando os
produtos e serviços que ofertamos, buscando informações competitivas e de inteligência de mercado, sempre de acordo
com as leis aplicáveis;
• Para a UPL, a concorrência é importante
para estimular o aprimoramento da sua
atividade, imprimir sua diferenciação junto aos seus clientes e à sociedade e promover desenvolvimento econômico dos
locais em que atua;
• Verifique a política da UPL sobre relacionamento com concorrentes.

NA RELAÇÃO COM CONCORRENTES:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Não troque informações sensíveis do ponto de vista concorrencial a concorrentes;
• Não divulgue preços de produtos e serviços a concorrentes;
• Não divulgue a estratégia comercial ou de marketing da UPL a concorrentes;
• Não discuta estratégias com os concorrentes;
• Não acorde preços com concorrentes;
• Não acorde a divisão de mercados ou de clientes com os concorrentes.
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EXATIDÃO E TRANSPARÊNCIA DE
REGISTROS
• As informações financeiras e de negócios
da UPL são produzidas e divulgadas de
forma transparente, sempre em conformidade com os padrões contábeis e leis
aplicáveis, e contam, ainda, com a verificação de auditorias externas, visando
a contínua manutenção da confiança na
empresa pelos seus acionistas, credores e
outros legítimos interessados.

NÃO ACEITAMOS SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES
• Os interesses da UPL devem ser protegidos com base nos nossos valores e nas
normas aplicáveis. A UPL não incentiva e
não aceita práticas que importem em conflito de interesses;

RELACIONAMENTO
COM ACIONISTAS,
INVESTIDORES E
CREDORES

CAMINHO CERTO

• Toda e qualquer situação que possa ser
interpretada como um conflito de interesses deverá ser revelada, independentemente do momento em que surgir;
• Para dúvidas sobre conflito de interesses, procure o departamento Jurídico e
Compliance e o Comitê de Conduta da UPL.

NÃO RECOMENDAMOS O COMÉRCIO
PRÓPRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO
• A UPL respeita a postura empreendedora dos seus líderes e colaboradores. Entretanto, a comercialização de mercadorias e
serviços (vendas de cosméticos, roupas,
bijuterias, consultorias, entre outros) não
é recomendável no período de trabalho
por prejudicar a atenção das pessoas em
detrimento da sua atividade profissional.

SOBRE O REGISTRO DE OPERAÇÕES:
OBSERVE O SEGUINTE!
• A contabilidade da empresa deve refletir a realidade da operação;
• Não é permitida a realização de quaisquer operações que não sejam adequadas
e licitamente contabilizadas pela empresa;
• Os reportes contábeis e financeiros devem ser completos e espelhar a realidade;
• Os resultados financeiros da empresa são decorrentes da realidade da operação;
• A contabilidade deve ser transparente.
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NÃO TOME DECISÕES SOBRE TERCEIROS
COM BASE EM INTERESSES PARTICULARES

qualquer conflito de interesses pelo gestor
da área e pelo departamento de Recursos
Humanos.

• A UPL atua com ética, equidade e transparência nas suas relações com terceiros.
Se quaisquer líderes ou colaboradores da
UPL contratarem pessoa ou empresa no
intuito de obter vantagem/benefícios pessoais, direta ou indiretamente, isso poderá
ser caracterizado como um conflito de interesses.

PRESERVAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES
• É fundamental que os nossos colaboradores respeitem a confidencialidade das
informações da UPL e de seus clientes,
parceiros de negócios, fornecedores e dos
seus prestadores de serviço.

SIGA AS REGRAS SOBRE A
CONTRATAÇÃO DE PARENTES

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E
PRIVILEGIADAS

• A contratação de parentes de primeiro grau
para a mesma área, ou com subordinação direta e/ou indireta, não é permitida, conforme
as normas da empresa;

• Nas suas relações profissionais, a UPL
gera e recebe de terceiros informações
com caráter confidencial e/ou privilegiado, às quais tem o dever de proteger do
uso não autorizado.

• Para indicação de parentes, é necessário
informar o fato aos responsáveis pela
vaga, devendo a decisão ser tomada sem

SOBRE CONFLITO DE INTERESSES:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Proteja sempre os interesses da empresa;
• A serviço da UPL, não privilegie os seus interesses particulares em detrimento dos
interesses da UPL;
• Contrate terceiros sempre de acordo com a política de contratação de terceiros da UPL;
• Observe as regras da UPL para a contratação de parentes;
• Revele todo potencial de conflito de interesses;
• Em caso de dúvidas, contate o departamento de RH ou Jurídico e Compliance.
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• Informação é um dos principais ativos de
uma organização, e vários são os meios
pelos quais ela pode ser disseminada, por
exemplo: contratos, reuniões, conversas
em locais públicos, telefonemas, e-mails
e outros;
• Cada colaborador que detém, lê e acessa informações confidenciais e/ou privilegiadas é corresponsável por garantir o
nível de proteção exigida e por somente
compartilhá-las com as pessoas estritamente autorizadas e/ou necessárias. Não
é permitida a utilização de informações
confidenciais ou privilegiadas que possam trazer vantagens pessoais ou gerar
benefícios ou prejuízos a terceiros;

CAMINHO CERTO

• Verifique a política de confidencialidade
das informações da UPL;
• Caso haja dúvida quanto ao tratamento
a ser conferido a uma determinada informação, consulte o seu gestor ou o departamento Jurídico e Compliance.

DIREITOS AUTORAIS
• A utilização de cópias ilegais de softwares
de qualquer gênero, para uso pessoal ou
profissional, não é permitida. A mesma
regra vale para a reprodução, por meio de
cópias xerográficas, de livros protegidos
por direitos autorais. A violação dessas regras expõe a organização a riscos legais,
financeiros e de imagem.

CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES:
OBSERVE O SEGUINTE!
• Proteja as informações da UPL e de seus colaboradores, clientes,
fornecedores e prestadores de serviços;
• Trate as informações confidenciais com cuidado, não as divulgue para quem
não tenha de recebê-las;
• Use as informações confidenciais apenas para fins profissionais;
• Não utilize informações confidenciais obtidas por meio da UPL para o seu
benefício próprio;
• Cumpra a política de confidencialidade da UPL.
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RECURSOS DA UPL
ATIVOS E PROPRIEDADES DA
ORGANIZAÇÃO
• Todos os colaboradores são responsáveis
pela guarda, zelo e conservação de ativos
e propriedades da UPL, principalmente
aqueles de uso pessoal, disponibilizados
exclusivamente para suas atividades;
• Os ativos da organização por parte dos
colaboradores não devem servir para obtenção de vantagens ilícitas ou indevidas,
pessoais ou para terceiros, direta ou indiretamente.

RECURSOS DE INFORMÁTICA

CAMINHO CERTO

e outras informações de propriedade da
organização ou por ela desenvolvidas ou
obtidas.

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
DISPONIBILIZADOS PELA UPL
• Os veículos disponibilizados pela UPL
são ativos da empresa;
• Os veículos disponibilizados pela UPL
deverão ser conduzidos de acordo com as
regras de trânsito e demais leis brasileiras
aplicáveis;
• Os colaboradores que infringirem as regras aplicáveis ao utilizarem os veículos
disponibilizados pela UPL, estarão sujeitos
a penalidades;

• Cada colaborador é responsável pelo
uso responsável dos equipamentos de informática, softwares e sistemas colocados
à sua disposição para execução de suas
atividades;

• Verifique a política da UPL sobre a utilização de veículos disponibilizados pela
empresa.

• Todos os acessos aos sistemas de informação da UPL e à internet devem ser
utilizados para o fim específico da sua
atividade, sendo que os acessos poderão,
a critério da UPL, ser registrados e monitorados, conforme a política de uso desses
recursos.

• Em horário de trabalho, com os recursos
fornecidos pela empresa, os colaboradores
devem defender os interesses da UPL;

TECNOLOGIAS DA EMPRESA
• Por ferir o direito de propriedade intelectual, não é permitida a utilização, para
fins particulares ou repasse a terceiros,
de tecnologias, metodologias, know-how

O TEMPO DOS COLABORADORES É UM
ATIVO DA UPL!

• A defesa dos interesses da UPL deverá
sempre ser feita de acordo com os valores
da empresa e com as regras aplicáveis.
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RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

AÇÕES FILANTRÓPICAS

• A UPL tem o compromisso de colaborar
com a preservação e proteção do meio
ambiente, desenvolvendo e incentivando
políticas e atividades objetivando orientar
e conscientizar seus colaboradores e a comunidade ao seu redor, e atuando sempre
em conformidade com os padrões ambientais aplicáveis às suas atividades.

• Ciente da sua responsabilidade social, a
UPL valoriza e incentiva sua participação
e a de seus colaboradores em atividades
filantrópicas e assistenciais. A UPL é uma
das fundadoras da Associação Vida, entidade que desenvolve jovens de comunidades carentes, oferecendo-lhes, através
da educação, oportunidades de crescimento pessoal, profissional e inserção no
mercado de trabalho. Os resultados desse
investimento são jovens mais aptos e capacitados pessoal, profissional e culturalmente, contribuindo para uma sociedade
mais justa.

RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE
E O MEIO AMBIENTE
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REFERÊNCIAS PARA CONSULTA

REFERÊNCIAS PARA
CONSULTA E TERMO
DE COMPROMISSO

CAMINHO CERTO

TERMO DE COMPROMISSO

• Manuais, políticas e normas, entre outras diretrizes, inclusive este
Código, podem ser consultados no
departamento de Recursos Humanos, no departamento Jurídico e
Compliance, assim como nos canais
de comunicação da UPL;

Declaro ter recebido, lido e compreendido o Código de Conduta UPL
e assumo o compromisso de cumpri-lo e respeitá-lo em todas as
minhas ações na UPL, zelando por sua aplicação.

• Os temas aqui abordados permitem avaliar grande parte das
situações vivenciadas no ambiente
empresarial, porém, não englobam,
necessariamente, todas as ocorrências possíveis. A participação de todos é muito importante para a contínua melhoria deste Código.

Nome completo

Data

Assinatura
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