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Uma palavra do nosso
Presidente e CEO
A Bombardier se reposicionou no mercado como uma empresa
puramente de aviação comercial tendo objetivos claros:
entregar valor excepcional para nossos clientes e desempenho
financeiro previsível para nossos acionistas por meio de uma
força de trabalho altamente engajada e inclusiva. Concentramos
nossos esforços em proporcionar o mesmo desempenho
excepcional que definiu nossas aeronaves a cada aspecto de
nossa empresa e a cada interação com nossos clientes.

Nós conquistamos nossos clientes fornecendo experiências
excepcionais. E ganharemos o respeito deles fazendo
isso com integridade pessoal e profissional. Colocando
em prática os princípios descritos no Código, iremos
promover uma cultura vencedora na qual pessoas talentosas
querem trabalhar, fornecedores sentem-se honrados
em representar nosso negócio e clientes confiam
no cumprimento de nossos compromissos.

Para isso, devemos nos empenhar para sermos uma
organização verdadeiramente centrada em pessoas e no cliente
e que, além disso, valoriza desempenho, excelência operacional
e espírito de equipe. Uma empresa sempre transparente e
autêntica em todos os níveis.

Conto com vocês para compartilhar e viver os valores do
nosso Código de Ética e para ajudar nossa empresa
a alcançar um sucesso sustentável.

Este Código de Ética (“o Código”) é nosso plano de ação
para colocar estes valores em prática. Nosso sucesso mútuo
depende das escolhas individuais corretas que cada um de nós
faz todos os dias. Uma única escolha ruim feita por apenas uma
pessoa pode prejudicar a reputação de toda a nossa empresa.
Por isso, é importante que todos nós sigamos estritamente esse
Código e reafirmemos nosso compromisso de agir com os mais
altos princípios éticos em tudo o que fazemos.

Éric Martel
Presidente e CEO
CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Quem
deve seguir
o Código?
Nosso CÓDIGO DE ÉTICA, o qual
estabelece os padrões globais para
nossos negócios e atividades, se aplica
a todos os membros da comunidade
Bombardier, incluindo o Conselho
Administrativo, a administração e os
colaboradores de todos os níveis, em
todos os países e de cada entidade
legal da Bombardier (incluindo
empreendimentos conjuntos em que
a Bombardier detenha participação/
controle majoritário).
Esperamos também que a administração
e os colaboradores cumpram a todo
momento as políticas, diretrizes e
procedimentos da Bombardier. Os
fornecedores, prestadores de serviço e
consultores da Bombardier devem aderir
ao Código de Conduta do Fornecedor
da Bombardier ao negociar ou atuar em
nome da Bombardier.
4
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Como
o Código
é regido?
O ESCRITÓRIO DE ÉTICA E
CONFORMIDADE DA BOMBARDIER
implementou uma estrutura
de governança para garantir
que os princípios desse Código
sejam observados, promovidos e
administrados de maneira eficaz em
toda a organização. O Escritório de
Ética e Conformidade supervisiona os
esforços da Bombardier para promover
um ambiente de trabalho ético e
práticas empresariais dos mais altos
padrões éticos.

Todos os colaboradores
da Bombardier em
funções gerenciais têm a
responsabilidade de garantir
que o Código seja ativamente
distribuído, compreendido e
seguido dentro de suas equipes.
CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Comprometimento

com o Código

Como colaborador da
Bombardier, você tem o
dever de seguir o Código,
independentemente da sua
função ou localização.
Se você é um colaborador
recém-contratado, deve ler
o Código e assinar uma
confirmação de que o entendeu
e está comprometido a cumprí-lo.
Todo ano, membros designados
da administração são solicitados
a assinar uma confirmação
de que leram e entenderam
o Código e indicar se estão
cientes de qualquer violação
das disposições do Código.

Princípios
do Código

Nossa cultura

Cumprimento da lei

Como funcionários da Bombardier, somos
guiados por cinco importantes pilares que
compõem a fundação da cultura que estamos
construindo juntos.

Como uma empresa internacional, a Bombardier faz negócios
em muitos países ao redor do mundo. Isso significa que devemos
seguir as leis e regulamentações de diversas jurisdições, incluindo
nações, províncias, estados, municípios e órgãos internacionais,
conforme aplicáveis a nossos negócios e operações. Quando
as leis locais permitem algo que é proibido pelo Código, nosso
Código sempre prevalece.

A ideia principal desses pilares é a integridade.
Ela é o ponto comum entre tudo em que
estamos focados e garante o mais alto nível de
padrões éticos que levam ao sucesso duradouro
e sustentável de nossa empresa:
 omos uma organização focada
S
em pessoas e clientes
 alorizamos o desempenho e honramos
V
nossos compromissos com os acionistas
 xcelência operacional é fundamental
E
para o DNA de nossa empresa e parte
 rabalhamos juntos, guiados
T
por um espírito de equipe
 omos sempre transparentes e autênticos
S
em todos os níveis da organização

Se você se deparar com um conflito entre as leis de um país
onde a Bombardier tem negócios e esse Código, ou se precisar
de esclarecimentos relacionados à lei aplicável, entre em contato
com um representante do Departamento Jurídico ou do Escritório
de Ética e Conformidade.

Apoio à maior iniciativa
de sustentabilidade do mundo
A Bombardier é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e estamos
comprometidos em promover ativamente seus 10 princípios fundamentais
relativos a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate
à corrupção em nossas estratégias corporativas e em nossas operações.
Nosso Código de Ética incorpora este compromisso e orienta todos
os colaboradores a defenderem esses princípios centrais.

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Nossas
responsabilidades

O que os colaboradores devem fazer
Como colaborador da Bombardier, esperamos que você:
Aja de forma ética;
Faça sua parte para alcançar os
objetivos da Bombardier, tomando
decisões em conformidade com o
Código—sem concessões;
Familiarize-se com o Código;
Peça conselhos: consulte seu
supervisor ou um dos contatos da
Bombardier na página 14 caso tenha
alguma dúvida sobre o Código
ou sobre o Programa de Ética e
Conformidade da Bombardier;

P
 articipe de todo treinamento
obrigatório on-line ou presencial
sobre ética e conformidade;
Comunique-se: saiba como reportar
uma possível violação do Código,
reporte todas as potenciais violações
e auxilie nas revisões internas; e
Evite agir de uma maneira que viole
a essência desse Código e possa
prejudicar a reputação da Bombardier.

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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O que a
administração
deve fazer
Acreditamos que modelos de
comportamento ético começam
com a administração. Além das
responsabilidades de colaborador
listadas anteriormente, os gerentes
da Bombardier também devem
servir de modelo e exemplificar
os altos padrões éticos que
compõem o espírito desse Código.
Todo gerente é responsável
por assegurar que não ocorram
violações das leis, das diretrizes
internas ou deste Código dentro
de sua área de responsabilidade.

Como gerente da Bombardier, esperamos que você:
 SE ENVOLVA: conheça o Código
detalhadamente e promova-o
ativamente no local de trabalho
e entre a sua equipe;

C
 ERTIFIQUE-SE de que seus
colaboradores participam de todo
treinamento obrigatório on-line ou
presencial sobre ética e conformidade;

LIDERE PELO EXEMPLO: atue
como um modelo de conduta ética;

S
 EJA VIGILANTE na prevenção,
detecção e resposta a qualquer
violação do Código;

 CRIE um ambiente de trabalho
que reflita o conteúdo e o espírito
desse Código;
 COOPERE COM O ESCRITÓRIO
DE ÉTICA E CONFORMIDADE
distribuindo o Código para seus
colaboradores e assegurando
que eles o tenham lido,
compreendido e assinado a
confirmação conforme exigido;
APOIE ATIVAMENTE o Escritório
de Ética e Conformidade da
Bombardier na implementação de
medidas e atividades relacionadas
ao Código e ao Programa de Ética
e Conformidade da Bombardier;

P
 ROTEJA aqueles que reportarem
violações contra represálias;
D
 ECIDA, juntamente com os
recursos adequados, sobre as
medidas disciplinares apropriadas
em caso de conduta inadequada e
garanta que elas sejam aplicadas
para solucionar o problema; e
B
 USQUE APOIO ADEQUADO do
Escritório de Ética e Conformidade,
ou de alguma outra fonte relevante,
ao tomar ciência de qualquer
violação do Código ou da lei.

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Outras políticas
e procedimentos
da Bombardier
Todas as políticas publicadas pela
Bombardier estão sujeitas a esse
Código. Você tem a obrigação de
seguir todas as políticas que se
aplicam a você, além do conteúdo
desse Código. Se houver qualquer
discrepância entre o Código e uma
política, o Código sempre prevalecerá.

Qualquer equipe
ou departamento que deseje
publicar uma nova política
ou diretriz deve primeiro
contatar o Escritório de
Políticas da Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
para receber aprovação por escrito
e garantir a coordenação
em um nível global.

12
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Reportando possíveis
violações do Código
Como colaborador da Bombardier, você
tem a obrigação de reportar possíveis
violações da lei, deste Código ou de
qualquer outra política da Bombardier
a um dos seguintes recursos: seu
supervisor, um Parceiro de Recursos
Humanos, um representante do
Departamento Jurídico, seu Embaixador
de Ética e Conformidade ou o Escritório
de Ética e Conformidade. Caso prefira
permanecer anônimo, você deverá utilizar
o sistema de notificação da Bombardier.
Não importa qual método você escolha,
todos os relatórios são analisados com a
máxima confidencialidade. Ao registrar
um relatório ou perguntar de boa-fé
sobre potenciais violações do Código,
ou ao buscar orientação sobre como
lidar com alegadas violações, você pode
fazê-lo sem medo de retaliações.

Cooperação
com revisões e
investigações internas
Os colaboradores da Bombardier, bem
como qualquer representante atuando em
nome da Bombardier, devem colaborar
integralmente com todas as revisões e
investigações quando necessário.

Penalidades por
violações
Você deve obedecer as leis e
regulamentações de cada sistema
legal aplicável a você e a seu
trabalho, caso contrário, poderá ser
responsabilizado pessoalmente.
Colaboradores que não cumprem a lei
expõem a si mesmos e a Bombardier
a processos criminais ou civis. O
não cumprimento do Código ou das
lei relevantes pode levar a medidas
disciplinares proporcionais à violação,
até mesmo e incluindo, o término da
relação de trabalho, além das penas
previstas em lei.
CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Quem contatar
Escritório de Ética
e Conformidade

Sistema de notificação Embaixadores
da Bombardier
Os embaixadores atuam como

Você pode entrar em contato com
o Escritório de Ética e Conformidade
das seguintes maneiras:

Você pode registrar uma ocorrência,
de forma confidencial e anônima,
através do sistema de notificação
on-line da Bombardier. O sistema está
disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana, 365 dias por ano!

Por carta
Bombardier Ethics
and Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9
Por telefone
+1 (514) 861-9481
Por e-mail
compliance.office@bombardier.com

14
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On-line, através do site seguro

representantes locais de Ética e
Conformidade em suas localidades. Eles
estão disponíveis para aconselhamento
e orientação, ou para ajudá-lo com
questões relacionadas à ética e
conformidade. Eles foram selecionados
por sua motivação, confiabilidade e
comprometimento em promover um
ambiente de trabalho ético.

Por telefone: números gratuitos
estão disponíveis no site.

VOCÊ PODE DESCOBRIR
QUEM É SEU EMBAIXADOR
LOCAL VISITANDO SUA
INTRANET OU NOS
CARTAZES DISPOSTOS
EM SUA LOCALIDADE.

Oportunidades iguais
de trabalho

Promoção de
um ambiente de
trabalho saudável
e sustentável

O objetivo da Bombardier é promover
um ambiente de trabalho que valorize
uma força de trabalho diversificada
e inclusiva. A Bombardier trata todos
os seus colaboradores de forma justa,
ética, respeitosa e com dignidade. A
Bombardier oferece oportunidades iguais
de trabalho sem considerar idade, gênero,
orientação/identidade sexual, deficiência,
raça, cor, religião, idioma, etnia, país de
origem, status familiar ou estado civil, ou
qualquer outra razão protegida por lei, e
seguirá as leis e regulamentações de cada
país onde atua de acordo.

Assédio
A Bombardier está comprometida em
fornecer um local de trabalho saudável
e sustentável, livre de assédio, incluindo
todas as formas de abuso sexual, físico
e psicológico. Como colaborador, você
tem direito a—e espera-se que colabore
para—um ambiente de trabalho
positivo, harmonioso e profissional.
CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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O que devo fazer?
P: Meu colega tem me rebaixado com
frequência ultimamente. É estranho
porque ele não age assim com
outras pessoas. Ele tem me atacado
pessoalmente cada vez mais e isso
está começando a me afetar. Todos
na minha equipe adoram ele e
acham que estou exagerando. Não
sei o que fazer...
R: Se a situação está começando a
afetar seu ambiente de trabalho e
seu bem-estar, você com certeza
deve falar sobre isso. Converse com
seu supervisor sobre o que está
acontecendo. Você também pode
contatar seu Parceiro de Recursos
Humanos, o Escritório de Ética e
Conformidade ou usar o sistema de
notificação da Bombardier. Todos
os casos são analisados com o mais
alto nível de confidencialidade. Você
não deve se sentir inibido por medo
de retaliação, pois a Bombardier
tem uma política de tolerância zero
para retaliações.

16
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ASSÉDIO é definido como
qualquer conduta, seja verbal
ou não verbal ou por meio de
outros meios de comunicação,
que denigra ou demonstre
hostilidade ou aversão a um
indivíduo ou um grupo de
indivíduos com o propósito ou
efeito de:
Criar um ambiente de
trabalho intimidador,
ofensivo ou hostil; ou
Interferir irracionalmente no
desempenho profissional de
um indivíduo.
Assédio não inclui o exercício
razoável de autoridade.

Saúde e segurança
A Bombardier leva em consideração
a saúde e segurança ocupacional de
seus funcionários, em conjunto com
a proteção ambiental (“HSE”), uma
responsabilidade social corporativa

fundamental. Nós sempre nos
esforçaremos para sermos um líder
global no fornecimento de uma cultura
preventiva de HSE.
A fim de proteger sua própria
segurança, bem como a de seus
colegas e outras comunidades, você
deve agir visando:
E
 vitar doenças laborais e acidentes
de trabalho; e
Reportar qualquer situação que possa
ser fisicamente perigosa ou prejudicial.
Você também deve se comprometer
a não trabalhar sob a influência
de qualquer substância que possa
comprometer seu julgamento ou interferir
no desempenho efetivo e responsável
das suas obrigações. Todos devem
se comportar de forma responsável
em relação a sua saúde e segurança,
assim como à saúde e segurança de seus
colegas e do público em geral.

O que devo fazer?

Meio ambiente

O que devo fazer?

P: Sou novo na Bombardier e o colega
que está me mostrando as cordas
me disse hoje que eu devo jogar
substâncias altamente tóxicas na
lata de lixo comum perto da nossa
estação de trabalho. Quando
perguntei a ele o porquê, ele me
disse que é mais conveniente assim
e que isso não tinha importância.
Estou com receio de que isso possa
ser potencialmente perigoso, não
somente para meus colegas, mas
também para o meio ambiente.

Nós nos empenhamos continuamente
para melhorar a performance
ambiental de nossas atividades,
produtos e serviços aplicando uma
abordagem de “ciclo de vida total” que
começa pela concepção inicial e pelos
estágios de design de nossos projetos.

P: Nós estamos sob muita pressão para
entregar o produto no qual estamos
trabalhando conforme a programação.
Minha equipe e eu encontramos uma
maneira de cumprir o prazo, mas
isso exigiria que nós pulássemos
alguns procedimentos de segurança.
Minha equipe é muito experiente e
nós achamos que isso não seria um
problema. Tudo bem acelerarmos o
processo em benefício da Bombardier?

R: Este tipo de comportamento vai
definitivamente contra nosso Código
de Ética e pode infringir leis e
regulamentações ambientais. Você
deve dizer ao seu colega que não
se sente confortável em fazer o que
ele disse e informar imediatamente
seu supervisor e sua equipe de HSE
local. Você também pode entrar em
contato com o Escritório de Ética e
Conformidade ou usar o sistema de
notificação da Bombardier.

A Bombardier adotou padrões,
procedimentos, medidas contingenciais
e sistemas de gerenciamento para
garantir que nossas operações sejam
administradas de forma segura,
ecológica e sustentável. Nós também
cumprimos todas as leis ambientais
relevantes nos países onde temos
representação local.

R: Não. Você nunca deve arriscar sua
segurança ou a segurança de outros
para cumprir um prazo, mesmo que as
tarefas envolvidas sejam rotineiras. Os
procedimentos de segurança existem
para proteger você, bem como a
empresa e nossos clientes. Não hesite
em contatar sua equipe de HSE local
para suporte, para criar uma solução
que seja tanto segura quanto eficiente.
A segurança sempre vem primeiro!

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Protegendo
nossos bens
Bens da empresa
Você deve utilizar os bens da
Bombardier somente para fins
comerciais legítimos. A Bombardier
espera que todos os colaboradores
cuidem bem dos bens da empresa e
não a exponham a perda, danos, mau
uso ou roubo.

18
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Propriedade intelectual Proteção de dados
e informações
Propriedade intelectual compreende
confidenciais
marcas registradas, nomes de domínios,
patentes, desenhos industriais, direitos
autorais e segredos comerciais. Você tem
a obrigação de proteger a propriedade
intelectual da Bombardier, assim como
tem a obrigação de respeitar a de outros.
Sujeito às leis aplicáveis, quaisquer
invenções ou descobertas feitas por
colaboradores durante o curso de seu
trabalho são propriedade da Bombardier.
A propriedade intelectual é considerada
informação confidencial, portanto, está
coberta pelas diretrizes de não divulgação
descritas na seção “Proteção de dados e
informações confidenciais” desse Código.

Dados e informações confidenciais
são informações que pertencem à
Bombardier e não são de domínio
público. As informações confidenciais
incluem informações produzidas pela
Bombardier ou obtidas de forma
confidencial de terceiros e cobertas por
um acordo de confidencialidade.
Exemplos de informações confidenciais:
dados financeiros, planos estratégicos,
propriedade intelectual, informações
sobre licitações, informações pessoais
de funcionários, documentos legais

e informações sobre clientes e fornecedores. Não divulgue informações
confidenciais a ninguém além da pessoa a quem ela se destina, a menos
que você esteja autorizado ou seja legalmente obrigado a fazê-lo. Isso
inclui informações confidenciais concedidas por fornecedores e clientes.
Você deve manter tal confidencialidade em todos os momentos, mesmo
após deixar seu cargo na Bombardier. Você também deve ter cuidado para
evitar usar de forma inadequada ou divulgar inadvertidamente informações
confidenciais. Isso inclui:
M
 anter documentos e arquivos
eletrônicos e impressos que
contenham informações
confidenciais em um local
seguro e usando senhas e
outras medidas para proteger
as informações confidenciais;
N
 ão discutir assuntos
confidenciais onde eles possam
ser ouvidos por acaso, por
exemplo, em locais públicos
como elevadores, corredores,
restaurantes, aviões e táxis.

 er cuidado ao discutir
T
assuntos confidenciais em
telefones celulares e outros
dispositivos móveis;
Transmitir documentos
confidenciais por meios
eletrônicos, como por e-mail,
somente quando for razoável
acreditar que isso pode ser
feito em condições seguras; e
Evitar cópias desnecessárias de
documentos confidenciais.

Ainda que a Bombardier sempre se esforce para proteger a confidencialidade
de toda a comunicação empresarial, seja interna ou externa com terceiros,
você deve estar sempre ciente, especialmente ao se comunicar por escrito,
que pode haver circunstâncias em que sua comunicação poderá ser
divulgada para terceiros, como autoridades reguladoras ou agências de
aplicação da lei, no contexto de investigação e/ou litígio.

Privacidade de dados
A privacidade de dados protege
dados pessoais, que são qualquer tipo
de informação que possa identificar
pessoalmente um indivíduo ou
distinguir alguém como um indivíduo.
Você só deve processar esse tipo de
dado quando necessário e para fins
comerciais legítimos. Aproveitamos
para convidá-lo a ler a Declaração de
Privacidade da Bombardier.
Como uma organização global,
estamos comprometidos a conduzir
nosso negócio em conformidade com
todas as leis e regulamentos aplicáveis
de proteção de dados em cada país
onde operamos, e em garantir que
você esteja protegido quando seus
dados pessoais forem coletados,
processados e armazenados.
Caso tenha alguma pergunta
relacionada à privacidade de dados,
envie um e-mail para:
d
 ataprivacy@aero.bombardier.com

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER
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Agindo com profissionalismo
em nossas comunicações

Mídias sociais

O que devo fazer?

Você não deve nunca expressar uma
opinião pessoal (seja ela positiva ou
negativa) em nome da Bombardier em
nenhuma plataforma de mídia social.
Somente interlocutores autorizados
da Bombardier têm permissão para
representar publicamente a empresa.
Além disso, você não deve criar
qualquer tipo de blog em nome da
Bombardier a menos que esteja
autorizado a fazê-lo pelo departamento
de Comunicação da Bombardier.

P: Minha equipe e eu estamos
começando a trabalhar em um
produto novo. Eu gostaria de
documentar a produção do início
ao fim e criar um vídeo muito
profissional do tipo “como é feito”,
o qual eu gostaria de publicar no
meu blog. Sou uma grande fã do que
fazemos, então o vídeo teria somente
coisas positivas. Posso fazer isso?

Como um emissor público com ações
listadas em uma bolsa de valores, a
Bombardier é regida por regras rígidas de
divulgação. Mídias sociais não são o lugar
para discutir informações de propriedade
exclusiva, não-públicas e confidenciais
da empresa. Esteja sempre atento à
confidencialidade ao compartilhar
qualquer coisa on-line.

Nunca publique ou compartilhe
conteúdo ou comentários que
sejam discriminatórios, ofensivos
ou inapropriados em mídias sociais.
Esteja sempre ciente da realidade
ao utilizar mídias sociais: tudo que é
compartilhado é permanente e tem
alcance global.
Para mais detalhes, consulte os
Princípios para Mídias Sociais da
Bombardier. Caso tenha alguma dúvida
relacionada a mídias sociais, envie um
e-mail para:
social.media@bombardier.com.

R: Você deve primeiro consultar sua
equipe de Comunicação local antes
de prosseguir com essa ideia. É
possível que você compartilhe
inadvertidamente informações
confidenciais ou sensíveis através de
seu vídeo, o que viola nosso Código
de Ética. Somente interlocutores
autorizados da Bombardier têm
permissão para compartilhar
informações e imagens de nossos
produtos em nossas instalações com
o público geral.
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O que devo fazer?
P: Percebi recentemente pessoas escrevendo
em mídias sociais sobre a Bombardier. O
que estão dizendo é ofensivo e eu sei que
não é verdade. Posso dizer a elas que elas
estão erradas? Devo me identificar como
colaborador(a) da Bombardier para ter
mais credibilidade?

Comunicação
com outros
Você deve ser verdadeiro, direto e ético
ao lidar com outras pessoas, e nunca
induzir intencionalmente a erro seus
colegas ou terceiros em interação com
a Bombardier. Esperamos que todos
os colaboradores se comportem de
forma respeitosa e profissional com
outros utilizando linguagem adequada
e profissional, tanto em comunicações
por escrito quanto verbais.
22
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R: Se uma situação dessas acontecer,
você pode respeitosamente discordar
da pessoa. Uma boa regra é responder
apenas uma vez. Lembre-se de ser sério,
educado e respeitoso em relação à opinião
dos outros, mesmo que não concorde.
Você pode divulgar seu relacionamento

com a Bombardier, mas certifique-se de
esclarecer que suas visões e opiniões não
representam a visão oficial da empresa.
E não se esqueça que muitos de nossos
projetos, contratos e metodologias não
são informações públicas e não devem
ser compartilhados on-line. A proteção
de informações confidenciais e de
propriedade exclusiva é responsabilidade
de todos. Se você se deparar com um
comentário negativo sobre a Bombardier,
você sempre pode reportá-lo a nossa
equipe de Mídias Sociais.

Comunicação pública
A comunicação com a mídia, a
comunidade de investimentos e
reguladores são de responsabilidade
de interlocutores designados dentro
da Bombardier. Se você receber um
questionamento de algum destes
grupos, deverá encaminhá-lo a um
interlocutor autorizado.

Mídia
bombardier.com/en/media
Investidores
investors@bombardier.com

Caso tenha alguma dúvida ou preocupação com relação à cibersegurança, envie um e-mail para: cybersecurity@bombardier.com

Cibersegurança
Você deve proteger ativamente
as informações da Bombardier,
garantindo a cibersegurança em
todas as nossas atividades. Você
deve também conhecer e cumprir as
normas de Serviços de Informações
(IS)/Tecnologias da Informação (TI) e
seguir os princípios de cibersegurança
apresentados em nosso programa
de conscientização e educação. Ao
testemunhar qualquer incidente de
cibersegurança, você tem o dever de
reportá-lo imediatamente.

O que devo fazer?
P: Recebi um e-mail mais cedo hoje
que pareceu um pouco estranho. Sei
que não devia, mas cliquei no link
que havia no corpo do e-mail e agora
estou preocupada que eu talvez tenha
comprometido a segurança da rede. O
que devo fazer?

R: Não reportar o problema rapidamente
pode colocar a Bombardier em risco. Você
deve entrar em contato com a equipe de
Cibersegurança imediatamente. Quanto
mais rápido pudermos reagir a essas
ameaças, maior a chance de prevenirmos
algum dano grave.
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O que devo fazer?
P: Meu irmão e eu estamos começando
um pequeno negócio de paisagismo.
Eu ficarei responsável pela
contabilidade e publicidade durante
meu tempo livre. Estamos apenas
começando, então ainda não temos
computadores ou softwares. Posso
usar meu computador da Bombardier
fora do horário de expediente para
trabalhar em nosso novo negócio?
R: Mesmo fora do horário de trabalho,
os recursos de TI da Bombardier não
devem ser usados para fins pessoais,
especialmente para trabalhar em
um negócio pessoal à parte. Quando
estiver em dúvida, sempre consulte
seu supervisor, o TI ou o Escritório de
Ética e Conformidade para orientação.

Fazer
 efinir senhas fortes (8
D
a 12 caracteres) que não
possam ser descobertas
com facilidade.
 empre bloquear sua estação
S
de trabalho (
+ L), ao sair
da mesa.
S
 empre estar atento a seu
ambiente e ter cuidado
para não compartilhar
informações confidenciais
inadvertidamente.
R
 eportar imediatamente
mensagens ou atividades
suspeitas à equipe de
Cibersegurança.
F
 azer perguntas. Quando
em dúvida, contate a equipe
de Cibersegurança.

24

CÓDIGO DE ÉTICA BOMBARDIER

Não fazer
N
 ão esqueça: senhas são
pessoais e confidenciais e não
devem ser compartilhadas.
N
 ão descuide dos
dispositivos, nem deixe-os
sob risco de serem perdidos
ou roubados.
N
 ão instale softwares
não autorizados, nem
modifique as configurações
dos equipamentos da
Bombardier, pois isso pode
comprometer a segurança.
N
 ão divulgue informações
pessoais ou da Bombardier
para indivíduos ou grupos
não autorizados.
N
 ão abra e-mails ou clique
em links e abra anexos caso
tenha dúvidas quanto à
confiabilidade do arquivo.

Uso dos recursos de
TI da Bombardier
Você deve usar os recursos de TI da
Bombardier, incluindo os sistemas
de e-mail e Internet, somente para
fins comerciais em suporte às
atividades da Bombardier. Qualquer
outro uso de nossos recursos de TI
não estão autorizados. Lembre-se
de que e-mails são suscetíveis à
interceptação e criam um registro
permanente.
Todos os recursos de TI utilizados
para fins comerciais devem ser
de propriedade, alugados ou
licenciados pela Bombardier,
exceto se aprovado de outra
maneira pela Bombardier. Somente
dispositivos de terceiros aprovados
podem ser conectados, direta ou
indiretamente, aos recursos de TI da
Bombardier (como computadores
ou segmentos de rede).

O que devo fazer?
P: Acabei de comprar um ótimo
programa de software para meu
computador de casa. Eu adoro o
programa e ele me ajudaria a fazer
meu trabalho mais rápido. Como já
adquiri a licença, posso instalá-lo no
meu computador na Bombadier?
R: A instalação de softwares pessoais
vai contra a política da Bombardier.
Na verdade, você não deve instalar
softwares de casa ou de qualquer
outra fonte em seu computador
comercial sem antes obter a
aprovação da Bombardier. Nós
não permitimos isso para evitar a
instalação de vírus, e também porque
os softwares têm regras estritas de
direitos autorais que são diferentes
para uso individual e corporativo. A
instalação de softwares pessoais em
seu computador comercial pode ser
considerado pirataria, e pirataria de
software é equivalente a roubo, pelo
qual a Bombardier é responsabilizada.

Apoio a
práticas
comerciais
sólidas

Legislação relativa
a valores mobiliários e uso
de informações privilegiadas
Sujeito à exceções limitadas, é ilegal para qualquer
indivíduo que tenha informações materiais não-públicas
sobre uma empresa cujos valores mobiliários sejam
negociáveis em mercado comprar, vender ou negociar
títulos de tal empresa ou transmitir informações materiais
não divulgadas para qualquer pessoa.
Informações materiais não-públicas são definidas como
qualquer informação, normalmente desconhecida do
público, relativa a uma empresa que, se divulgada,
poderia razoavelmente influenciar investidores ou afetar
o preço de mercado das ações da empresa. Exemplos
desse tipo de informação incluem:
Informações financeiras não publicadas, incluindo
resultados financeiros trimestrais ou anuais ainda não
divulgados para o público;
N
 ovos contratos, produtos, patentes ou serviços
significativos ou perdas significativas
de contratos ou negócios;
M
 udanças no conselho administrativo
ou na diretoria executiva, incluindo a saída do CEO,
CFO, COO ou presidente da empresa (ou pessoas em
posições equivalentes); e

A
 quisições ou disposições
significativas de ativos,
propriedades ou participações em
joint venture.
Portanto, se você tem qualquer
conhecimento de informações materiais
não-públicas sobre a empresa, você
está proibido de negociar títulos da
Bombardier até que a informação tenha
sido divulgada integralmente para o
público e um período de tempo razoável
tenha se passado para a informação
ser amplamente disseminada por
meio de um comunicado à imprensa.
Títulos incluem ações ordinárias (como
ações Classe B da Bombardier), ações
preferenciais ou obrigações. Da mesma
forma, caso você tenha conhecimento
de informações materiais não-públicas
sobre terceiros, como clientes,
prestadores de serviços e fornecedores,
você está proibido de negociar títulos de
tal terceira parte até que as informações
sejam divulgadas integralmente e
um período de tempo razoável tenha
se passado. Nos termos da Política
de Divulgação da Bombardier, as
informações não serão consideradas
“públicas” até que tenha se passado

um período de dois dias completos de
negociação após as informações serem
liberadas para o público geral.
Em nenhuma circunstância você deve
participar de atividades de “hedge”
ou de qualquer forma de transação de
opções negociadas publicamente sobre
títulos da Bombardier, ou de qualquer
outra forma de derivativos relacionados
a títulos da Bombardier, incluindo
opções de compra (“calls”) e venda
(“put”). Você também nunca deve
vender títulos da Bombardier que não
possua (uma “venda a descoberto”).
Você está TERMINANTEMENTE
PROIBIDO DE TRANSMITIR
INFORMAÇÕES MATERIAIS NÃO
DIVULGADAS (conhecido como
“tipping” - fornecimento de
informações privilegiadas) sobre a
Bombardier para qualquer pessoa,
incluindo consultores profissionais
externos, outros colaboradores da
Bombardier ou membros de suas
famílias, exceto quando o fizer no
curso necessário dos negócios da
Bombardier.

Uma vez que pode ser extremamente
difícil distinguir entre informações
que são “materiais”, como definido
anteriormente, e que não são, e a fim
de evitar o surgimento de possíveis
improbidades, você, como colaborador,
deve cumprir as seguintes regras:
S
 empre evite recomendar a compra
ou venda de títulos da Bombardier
Inc. para terceiros.
S
 e, como colaborador, você deseja
comprar, vender ou negociar títulos
da Bombardier, Inc para si mesmo
ou de outra maneira, a Bombardier
recomenda fortemente que você o
faça somente durante uma “janela
de negociação” (mesmo que você
não esteja realmente ciente de
qualquer informação material nãopública), exceto em negociações
realizadas nos termos e de acordo
com um plano automático de
compra de títulos ou um plano
automático de disposição de títulos
(Plano Automático) então em
vigor. O Conselho Administrativo
da Bombardier determinou que
as “janelas e negociação” serão
cada período de 25 dias corridos,
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começando no quinto dia útil após a
publicação dos relatórios financeiros
trimestrais ou anuais da Bombardier,
Inc.
 m todos os momentos, mesmo
E
durante esse período de 25 dias,
você não poderá negociar títulos da
Bombardier, Inc. caso esteja ciente ou
tenha acesso a qualquer informação
material não-pública, conforme
definido anteriormente (e, nesse
caso, somente após o término de um
período de dois dias completos de
negociação após a informação ser
liberada para o público geral), ou se
a Bombardier, Inc. tiver notificado
seus colaboradores nos termos de sua
Política de Divulgação corporativa ou
de outra forma, que a negociação de
títulos da Bombardier está proibida.
Para evitar possíveis conflitos
inadvertidos com esta Política de
Divulgação, é recomendável que, exceto
qualquer plano de compra de ações ou
Plano Automático de um colaborador,
nenhum informante, colaborador ou
consultor deixe qualquer ordem pendente
de compra ou venda com um corretor.
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Anticorrupção
Em todas as jurisdições, a corrupção
é considerada uma ofensa criminal
e é passível de punição sob as leis
anticorrupção nacionais e internacionais
relevantes, incluindo detenção. Sob
nenhuma circunstância você ou qualquer
terceiro agindo em nome da Bombardier
deve se envolver em qualquer forma
de corrupção envolvendo funcionários
públicos ou um agente privado. A
Bombardier cumpre todas as leis e
regulamentações anticorrupção aplicáveis
nos países em que opera, incluindo a
Corruption of Foreign Public Officials Act
(Canadá), a Bribery Act (Reino Unido) e a
Foreign Corrupt Practices Act (EUA).

CORRUPÇÃO é o abuso do
poder confiado para ganhos.
A corrupção pode:
 er passiva (aceitando
S
ou exigindo) ou ativa
(oferecendo ou concedendo);
E
 la se apresenta de diversas
formas, tal como subornos,
propinas, comissões secretas
ou outras comissões ilícitas,
ou outros pagamentos
ilegais ou inapropriados; e
E
 nvolve diversos
atores, como indivíduos,
empresas, funcionários ou
agentes do governo.

Presentes e entretenimento
Você deve evitar dar ou receber
presentes ou oferecer ou aceitar
entretenimento caso eles se destinem
a influenciar inapropriadamente o
julgamento e as ações do receptor ou
possam ser interpretados desta forma.
Ademais, presentes e entretenimento
nunca devem ser aceitos ou oferecidos
quando proibidos pelas leis ou
regulamentações locais ou pelas
políticas da organização do receptor
ou doador.
Você nunca deve aceitar ou oferecer
presentes, entretenimento ou qualquer

vantagem de/para funcionários
públicos em contravenção com as
leis e regulamentações aplicáveis
ou outras políticas da Bombardier.
Além disso, qualquer tentativa de
terceiros de influenciar indevidamente
colaboradores da Bombardier
oferecendo presentes e benefícios a
eles, aos membros de suas famílias ou
a seu círculo de conhecidos também
deve ser reportada imediatamente
através do sistema de notificação
da Bombardier ou de qualquer dos
recursos mencionados na página 14.

O que devo fazer?
P: Acabei de receber um presente de
um fornecedor que conheço e sei que
não posso aceitar. O que devo fazer?
P: Avise seu supervisor e, se possível,
devolva o presente para o fornecedor
e explique educadamente a nossa
política. Se o presente é algo que não
pode ser devolvido, coloque-o em
uma área comum onde ele possa ser
desfrutado por todos. Você também
pode consultar o Escritório de Ética e
Conformidade para aconselhamento.

UM PRESENTE pode ser qualquer pagamento, gratuidade, gratificação, presente, benefício
ou vantagem (monetária ou de outro tipo) oferecida ou recebida, como mercadorias,
equipamentos, descontos pessoais, dinheiro, gratuidade, ações ou quotas. Entretenimento é
considerado qualquer tipo de amenidade social, incluindo viagem, acomodação ou convite
que seja oferecido ou recebido, como refeições, estadias em hotéis, viagens ou passagens
aéreas para eventos esportivos, culturais ou sociais.
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O que devo fazer?

Doações, patrocínio e pedidos de fundos

P: Estamos organizando um evento
corporativo durante o qual
serviremos uma refeição completa e
teremos entretenimento para nossos
convidados. Eu sei que estamos
prestes a participar de uma licitação
para uma empresa pública local
e pensei que seria uma boa ideia
convidar alguns dos representantes
para comparecerem em nosso
evento. Isso é permitido?

Nunca prometa, ofereça ou receba
qualquer doação ou patrocínio se
eles se destinarem a influenciar
indevidamente o julgamento do
receptor ou puderem ser entendidos
como tal. Nenhum patrocínio
ou doação deve ser solicitado,
oferecido ou dado diretamente para
funcionários públicos, suas esposas,
famílias ou círculo de conhecidos.

R: Neste contexto, oferecer qualquer
presente, refeição ou entretenimento
a funcionários públicos não seria
aceitável. A maioria dos países têm
leis que proíbem ou restringem
funcionários públicos de receberem
presentes e entretenimento. Seu
convite pode ser entendido como um
suborno. A oferta de suborno pode
constituir uma ato criminoso.

Fraude

É estritamente proibido se comunicar
diretamente com fornecedores,
clientes ou parceiros para solicitar
doações, patrocínios, presentes ou
qualquer forma de suporte financeiro
para um evento organizado em
benefício da Bombardier ou de seus
colaboradores sem a aprovação prévia
do Diretor de Compras.

A fraude se caracteriza pelo uso indevido ou criminoso dos ativos ou
dispositivos de comunicação da empresa para enganar intencionalmente,
inclusive através da omissão de material, terceiros ou a empresa para ganho
pessoal financeiro ou de outra natureza. Colaboradores e terceiros que
realizam negócios com a Bombardier e participam de atividades fraudulentas
terão seu relacionamento de trabalho ou comercial com a Bombardier
encerrado e se exporão a processos civis e criminais.

Conflitos de interesse

Lavagem de dinheiro

O que devo fazer?

Um conflito de interesse se
caracteriza por qualquer situação
ou arranjo em que suas atividades
pessoais ou interesses conflitam
com suas responsabilidades em
relação à Bombardier. Você deve
evitar conflitos de interesse,
sejam eles reais ou inferidos, no
desempenho de suas atividades.

A Bombardier mantém
relacionamentos com terceiros
somente se suas atividades
comerciais estiverem alinhadas com
o que é prescrito por lei e seus ativos
financeiros e seu dinheiro advirem
de fontes legítimas. Todos nós temos
o dever de cumprir estritamente as
normas legais de combate à lavagem
de dinheiro, inclusive denunciando
condutas suspeitas de terceiros com
os quais temos negócios. Você deve
seguir todas as regras aplicáveis acerca
do registro e contabilização de dinheiro
vivo e de outras transações e contratos

P: Uma vaga acabou de abrir na minha
equipe e sei que minha irmã seria
perfeita para o trabalho. Ela é
inteligente, esforçada e tem muita
experiência exatamente nessa área.
Posso contratá-la?

Se você se perceber em ou
presenciar um conflito de interesse
potencial ou real, você deve
informar prontamente o problema
para a gerência, um representante
do Departamento Jurídico ou o
Escritório de Ética e Conformidade
o mais breve possível.

R: A contratação de sua irmã
caracterizaria um conflito de interesse.
Você não deve interferir no processo
de contratação de um parente
próximo, e um membro da família
nunca deve se reportar a você. Se sua
irmã está interessada em uma carreira
na Bombardier, você pode recomendála para outras vagas através do nosso
processo formal de indicação.

Livros e registros
Os livros e registros da Bombardier devem estar sempre completos, claros e
precisos e em conformidade com todos os requisitos legais e contábeis. Com
o apoio dos sistemas de controle interno da Bombardier, eles devem refletir
precisa e honestamente todos os ativos, passivos, transações e eventos e estar
em conformidade com os princípios contábeis relevantes. Você deve sempre
gerenciar, armazenar e arquivar livros e registros—tanto impressos quanto
eletrônicos—de acordo com as políticas estabelecidas e os requisitos legais.
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Lidar com terceiros
de forma responsável

O que devo fazer?
Conformidade com a
lei da concorrência
A Bombardier cumpre as leis da
concorrência e antitruste onde quer
que ela faça negócios. Você não deve
nunca empregar ou contribuir para
práticas que restrinjam ilegalmente a
concorrência, como:
Fixação de preços;
 locação de mercado (por exemplo,
A
alocação de produtos, serviços,
clientes e/ou territórios);
C
 omunicação de dados de preços
(por exemplo, ofertas de preços
para produtos e serviços);

P: Na semana passada, participei de
uma conferência específica do setor
e outro participante deixou expostos
documentos confidenciais relacionados
a uma licitação que a Bombardier
também irá participar. A conferência foi
realizada em um país onde não há leis de
concorrência. O que eu estaria arriscando
se olhasse os documentos e usasse o
conteúdo para melhorar nossa oferta e
aumentar nossas chances de ganhar a
licitação?
R: A
 s informações contidas em tais
documentos não são públicas e não
foram obtidas por meio de um canal
oficial. Mesmo que as leis da concorrência
não sejam aplicadas em algumas
jurisdições, as leis da concorrência e as

B
 oicotes em grupo de fornecedores
ou prestadores de serviços;
P
 articipação no estabelecimento
abusivo ou colusivo de padrões da
indústria com vistas à discriminação
contra concorrentes;
E
 xclusão de acesso a recursos
(incluindo não cooptar e não atrair
recursos humanos);

Qualquer comportamento
monopolístico, colusivo ou
conspiratório que tenha por
objetivo reduzir a competição,
incluindo fraudes licitatórias; ou

regulamentações internacionais têm
alcance global e se aplicam à Bombardier
como uma organização global. Pegar
os documentos ou usar as informações
que você descobriu seria considerado
anticompetitivo. Sendo assim, você
poderia enfrentar as consequências
legais desta decisão, incluindo o tempo
de reclusão. Este tipo de comportamento
antiético e prática comercial desonesta
fere nosso Código de Ética. Além das
consequências pessoais, você também
deve sempre considerar o impacto que
sua decisão pode ter sobre a Bombardier
e sua reputação.

Se você observar ou
presenciar alguma conduta
anticompetitiva por parte
de algum colaborador da
Bombardier ou de terceiros
fazendo negócios com
a Bombardier, deverá
informar imediatamente
ao Escritório de Ética
e Conformidade

Espionagem industrial.
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Alfândega, controle
de exportação
e conformidade
de embargos
A Bombardier cumpre todas as
leis e regulamentações aplicáveis
de controle de exportação e
alfandegárias nos países em que ela
faz negócios, bem como as sanções
econômicas existentes.
Sob nenhuma circunstância podem
ser realizadas vendas ou outras
transferências ou retransferências
de produtos, serviços ou tecnologias
que sejam contra os controles
de exportação, embargos,
sanções econômicas ou as leis e
regulamentações alfandegárias
aplicáveis. Deve-se tomar cuidado
especial para evitar transações com ou
divulgações para pessoas ou entidades
estrangeiras sujeitas a restrições do
controle de exportação.
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Governos
e a prática de lobby
Dada sua natureza internacional
e diversificada, a Bombardier está
sujeita a uma grande variedade
de leis e regulamentações locais.
A Bombardier e seus colaboradores
devem cumprir todas a obrigações
legais e contratuais ao lidar com
diversos governos e agências
regulatórias. Você e qualquer terceiro
que esteja lidando com funcionários
governamentais ou outros
representantes do governo,
e negociando contratos em nome
da Bombardier, são responsáveis
por conhecer e cumprir todas as leis
e regulamentações aplicáveis,
incluindo aquelas relacionadas
às atividades de lobby.

Atividades políticas
Como colaborador da Bombardier,
você pode (sujeito às leis aplicáveis)
se envolver em atividades políticas,
contanto que estas sejam realizadas
em seu próprio tempo e sem utilizar
a propriedade ou os recursos da
Bombardier. Você pode buscar uma
eleição ou outro cargo político, mas
deve informar ao seu supervisor ou
ao Escritório de Ética e Conformidade
para discutir o impacto que seu
envolvimento pode ter em suas
obrigações na Bombardier. Você pode
expressar sua visão sobre assuntos de
importância pública ou comunitária,
mas deve deixar claro em todo
momento que tais visões expressadas
não são as visões da Bombardier.
A Bombardier e seus colaboradores
cumprem todas as leis e regulamentações
que regem contribuições políticas em
todas as jurisdições em que a Bombardier
faz negócios.

