AO REDOR DO MUNDO. 24 HORAS POR DIA.
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A Exterran está determinada em
sempre “fazer a coisa certa”.
Valorizamos a nossa capacidade de
tomar decisões apropriadas quando
confrontados com várias opções.

2
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Nosso guia,
nossos valores

NOSSO GUIA, NOSSOS VALORES

1

3

“É importante que cada um de

nós tenha uma bússola interna
que nos direcione para agir com
integridade, independentemente das
circunstâncias... Não olhe esse guia
como um livro de regras, mas como um
recurso valioso que você pode consultar
quando precisar de orientação em
situações diárias.”
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NOSSO GUIA, NOSSOS VALORES

Prezados colegas,
À medida que continuamos a crescer nossos negócios e a expandir para novas regiões,
o sucesso da Exterran depende cada vez mais da confiança e do respeito dos nossos
clientes, investidores, funcionários e comunidades onde atuamos em todo o mundo.
Adquirimos respeito, demonstrando os mais elevados padrões éticos e de negócios em
nossas atividades diárias.
As leis variam de país para país e devemos sempre cumpri-las, mas precisamos ir
além. O comportamento ético exige que mantenhamos o mais alto nível de integridade
para garantir que estejamos “fazendo a coisa certa” em todas as nossas ações. Nós
aspiramos ser uma grande empresa, confiável por todas as nossas partes interessadas
nas comunidades e locais onde atuamos. Nosso Código de conduta é o fundamento
sobre o qual estabelecemos essa confiança.
O Código foi projetado para ajudá-lo a entender os padrões de integridade da empresa e
fornecer a orientação que você precisa para manter esses padrões. Eu o encorajo a ler
o nosso Código cuidadosamente. Embora cada um tenha a obrigação de agir de acordo
com o Código em todos os momentos, não o enxergue como um livro de regras, mas
como um recurso valioso que você pode consultar quando precisar de orientação em
situações diárias. É importante que cada um de nós tenha uma bússola interna que nos
direcione para agir com integridade, independentemente das circunstâncias. O nosso
Código ajuda a definir o que significa “sempre fazer o que é certo”.
Além da sua própria adesão ao Código de conduta, espero que você se manifeste caso
veja algo não muito certo ou alguém agindo de uma forma que poderia conflitar com
o nosso Código. Não toleramos retaliação. Tenha certeza de que tomaremos fortes
atitudes contra qualquer pessoa que retalie aqueles que relatam uma preocupação.
Sabemos que dar esse passo, às vezes, pode ser desconfortável, mas é a sua
obrigação como funcionário.
Obrigado por assumir responsabilidade pessoal de colocar o nosso Código em prática
e pelo seu compromisso contínuo com a integridade na Exterran. É assim que vamos
proteger a essência da nossa empresa e estabelecer uma base sólida para construir o
nosso crescimento futuro.
Atenciosamente,

Andrew J. Way
Presidente e CEO

NOSSO GUIA, NOSSOS VALORES
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GUIADO POR NOSSOS VALORES ESSENCIAIS
Nossos valores essenciais orientam nossas ações como indivíduos e como uma Empresa. A
base de nossos valores é o nosso compromisso com as pessoas e com a segurança. Juntos,
eles moldam nossa cultura, resultados e reputação.
INTEGRIDADE
• Realizamos negócios com honestidade e confiança.
• Somos confiáveis e
 transparentes.
• Respeitamos uns aos outros e aos nossos parceiros de negócios.
• Fazemos o que é certo mesmo quando ninguém está olhando.
FOCO NO CLIENTE
• Fazemos o que dizemos e o que é certo para nossos clientes.
•	Buscamos entender as necessidades de nossos clientes e fornecer produtos e serviços de
qualidade e soluções inovadoras.
•	Colaboramos com os clientes para identificar oportunidades para solucionar problemas e
melhorar os resultados de seus negócios.
• Criamos parcerias com base no sucesso mútuo, a longo prazo.
RESPONSABILIDADE
•	Assumimos a responsabilidade por nossas ações.
•	Somos confiáveis e
 mantemos nossos compromissos para com nós mesmos e com os
demais.
•	Assumimos a responsabilidade pela qualidade do nosso trabalho e aprendemos com os
nossos erros.
•	Responsabilizamo-nos pelo mais alto desempenho em segurança, meio ambiente e qualidade.
Nosso objetivo é zero incidentes e defeitos.
COLABORAÇÃO
•	Acreditamos que os melhores resultados são alcançados através da comunicação aberta,
compartilhamento de informações e ideias, e apoio mútuo.
• Trabalhamos como uma única Exterran, comprometidos com o sucesso uns dos outros.
•	Extraímos força a partir de nossas experiências, formações e habilidades diversas. Elas
conduzem a melhores decisões e resultados.
• Prosperamos trabalhando internacionalmente como uma equipe global eficaz.
CORAGEM
•	Assumimos riscos razoáveis para desafiar o estado atual (“status quo”) quando sabemos que
é o certo a se fazer.
•	Defendemos ideias e resultados inovadores, sempre conscientes de nossa responsabilidade
de fornecer aquilo que prometemos.
• Atuamos como líderes para enfrentar desafios com ousadia e confiança.
• Não hesitamos em nos manifestar quando algo parece errado.
CURIOSIDADE
•	Somos curiosos e rotineiramente fazemos perguntas porque queremos aprender e crescer como indivíduos e como uma empresa.
•	Somos apaixonados por entender “porque as coisas são como são”, porque saber leva
à descoberta e à inovação.
•	Não temos medo de explorar possibilidades que possam fortalecer nossa empresa e nos
ajudar a alcançar nosso potencial.
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NOSSOS VALORES ESSENCIAIS

INTEGRIDADE

CURIOSIDADE
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CORAGEM

RESPONSABILIDADE

COLABORAÇÃO

PESSOAS + SEGURANÇA
Nossos Alicerces
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VOCÊ SABIA?

O Canal de Ética e
Compliance está
disponível 24 horas por
dia, 7 dias por semana.
Você pode fazer um
relato ou fazer uma
pergunta no seu
idioma local.
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2

Nosso compromisso
2

NOSSO COMPROMISSO
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Mantemos a
conformidade
Nosso Código de conduta se aplica a todos os funcionários, executivos,
membros do Conselho Diretivo da Exterran e a terceiros que trabalham em
nosso nome. Ele é a base para proteger nossos negócios, orientar o nosso
comportamento. Todos os funcionários devem seguir o nosso Código de
conduta. A conformidade com o nosso Código é uma condição de emprego.
Somos obrigados a exercer um bom julgamento e a manter os padrões éticos
mais elevados em nossas ações. Não deve haver conflitos entre excelente
desempenho financeiro e os mais altos padrões de compliance. A forma como
operamos reforça os nossos valores e nos ajuda a continuar a desenvolver
a confiança com os nossos clientes, fornecedores, acionistas e colegas de
trabalho.

CUMPRIMOS COM NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Faça o certo mesmo quando ninguém estiver olhando.
Honre o Código.
Sempre siga as leis aplicáveis.
Seja responsável por suas ações.
	Revise e declare que você atuou de acordo com o nosso Código.
	Faça perguntas se tiver dúvidas sobre o que fazer. Fale com o seu supervisor, Jurídico,
Compliance, Recursos Humanos ou o Canal de Ética e Compliance.
	Informe preocupações se você souber ou suspeitar de má conduta relacionada ao nosso
Código.
Coopere em investigações da Exterran relacionadas ao nosso Código.

g
g
g
g
g
g

g

g
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COMPARTILHAMOS NOSSAS PREOCUPAÇÕES
Denuncie condutas que você acredita que violem nosso Código, políticas ou a lei.
Suas preocupações protegem nossa empresa, seus colegas e você!
		• Quanto mais aguardarmos para abordar um problema, pior ele pode se tornar.
		• Você pode levantar uma preocupação ou dúvida anonimamente.
	Você pode levantar uma preocupação ou dúvida 24 horas/7 dias por semana via telefone ou
pela web.
Em caso de dúvida, pergunte.
Realizamos nossas investigações com o mais alto grau de confidencialidade possível.
	Se um relatório for feito anonimamente, a identidade da parte relatora permanece
anônima ao longo do processo na medida legalmente possível.
g
g

g

g
g
g

SE VOCÊ NÃO TEM CERTEZA SE VOCÊ TEM UMA PREOCUPAÇÃO
ÉTICA RELACIONADA AO CÓDIGO, PERGUNTE A SI MESMO:

Ela é consistente
com a letra
(as palavras reais) e o
espírito (a intenção)
do nosso Código?

É permitido?

Se a resposta a qualquer uma
dessas perguntas for

NÃO

Eu me sentiria
confortável se
minha decisão fosse
publicada, transmitida
ou compartilhada com
clientes, familiares e
amigos?

Pare e pergunte antes de
tomar qualquer ação.

Se uma preocupação for levantada, iniciaremos o
Processo de Gerenciamento de Preocupações:

Digite a
preocupação
no Sistema
de
Compliance

Atribua um
investigador

Investigação
de conduta

Identifique
ações
corretivas e
implemente
planos de
trabalho

Forneça um
feedback ao
relator

NOSSO COMPROMISSO
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SABEMOS A QUEM RECORRER PARA OBTER AJUDA
	Oferecemos várias maneiras de levantar uma preocupação - use a que for mais confortável
para você.
	Você pode levantar uma preocupação ou dúvida por telefone, via web ou pessoalmente.
Você pode levantar uma preocupação anonimamente.
	Se você levantar uma preocupação anonimamente, forneceremos um código exclusivo que
lhe permitirá acompanhar o progresso da investigação.

g

g
g
g

Para preocupações com o Código de conduta,
contate:
[1] Seu gerente local ou gerente de departamento
[2] Seu representante local de Recursos Humanos
[3] Jurídico e Compliance (“Conformidade”)
[4] Auditoria Interna
[5] Canal de Ética e Compliance:
		EUA: 1-800-281-5439
		 Fora dos EUA: +1-832-554-4859
		
www.exterranethicshelpline.com
		(Números locais do Canal de Ética e Compliance do país podem
ser encontrados neste site).
[6] Conselho Diretivo da Exterran
		auditchair@exterran.com

Para preocupações sobre Saúde, Segurança ou Meio Ambiente,
contate:
Departamento SMS +1-281-854-3222
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MANTEMOS EXPECTATIVAS MAIS ALTAS EM RELAÇÃO A NOSSOS LÍDERES
Liderar pelo exemplo.
Dar exemplo de comportamento ético todos os dias.
	Comunicar aos seus funcionários o que se espera deles de acordo com o Código.
Usar o nosso Código e o consultar com frequência.
	Certificar-se de que os funcionários recebam treinamento sobre nosso Código e participar
de sessões de treinamento com seus funcionários.
Tratar os funcionários de forma justa, consistente e com respeito.
	Criar uma cultura onde os funcionários se sintam à vontade para pedir ajuda e relatar
preocupações sem medo de retaliação.
Apoiar os funcionários que levantam problemas.
Nunca retaliar e nunca permitir retaliação por parte dos outros.
	Certificar-se de que os funcionários sabem que os resultados nunca são mais importantes
do que fazer negócios de forma ética e do que “fazer a coisa certa”.
	Trabalhar com o Departamento de Compliance, Jurídico e Recursos Humanos, conforme
solicitado, para abordar preocupações de compliance e tomar as medidas disciplinares
apropriadas.

g

g
g
g
g

g
g

g
g
g

g

ENTENDEMOS AS CONSEQUÊNCIAS DAS VIOLAÇÕES AO CÓDIGO
Somos obrigados a agir de acordo com o Código em todos os momentos.
	Os funcionários que violam o Código ou agem de forma inconsistente com o espírito do
nosso Código estão sujeitos a ações disciplinares, até, e incluindo, a demissão do emprego.
A má conduta, que pode resultar em ação disciplinar, inclui:
		• Comportamentos que violam nosso Código de conduta ou o espírito do nosso Código.
		•	
Falha em informar prontamente uma violação do Código uma violação suspeita ou real
do Código.
		• Falha em cooperar com uma investigação.
		• Retaliação de outros por relatarem uma preocupação.
		• Incentivo para que outros violem o Código de conduta.
g
g

g

NÃO TOLERAMOS RETALIAÇÃO
	Não toleramos retaliação por alguém levantar uma preocupação de boa fé.
	Não toleramos retaliação por alguém participar de uma investigação.
	A retaliação pode assumir muitas formas, como ameaças, intimidação, exclusão, avaliações
de desempenho imprecisas ou retenção de aumentos de salários ou bônus.
	Entre em contato com seu gerente, Recursos Humanos, Jurídico, Compliance ou o Canal de
Ética e Compliance se você acredita que você ou outro funcionário funcionário é vítima de
retaliação.

g
g
g

g
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VOCÊ SABIA?

O respeito entre
os pares tem
mostrado que melhora
significativamente a
cultura no local de
trabalho.
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NOSSO PESSOAL, NOSSA SEGURANÇA, NOSSO AMBIENTE

3

Nosso pessoal, nossa
segurança, nosso
ambiente

3
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Respeitamos as pessoas

NOSSO COMPROMISSO
Nosso pessoal é fundamental para o sucesso da Exterran. Valorizamos a
diversidade de culturas, habilidades e pensamentos. Tratamos todos com justiça,
respeito e dignidade, e estamos determinados em proporcionar oportunidades
iguais em todos os aspectos do emprego. Não toleramos qualquer forma de
discriminação, assédio ou abuso.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
Agir de forma a adquirir a confiança dos outros.
Tratar uns aos outros de forma justa e respeitosa.
	Incentivar a comunicação aberta entre todos os funcionários.
Basear decisões de emprego em mérito, qualificações e habilidades.
	Tomar decisões de emprego sem considerar raça, cor, religião, sexo, gênero, orientação
sexual, identidade de gênero, idade, estado civil, informação genética, nacionalidade,
cidadania, status de veterano, serviço militar, deficiência ou qualquer característica
protegida por lei.
Respeitar as normas religiosas nos locais onde a Exterran atua.
	Relatar imediatamente incidentes relacionados à violência. A Exterran não tolera violência
no local de trabalho.

g
g
g
g
g

g
g
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O QUE OBSERVAR
Violações das leis do trabalho em qualquer país.
	Retaliação contra um funcionário que levantou uma
preocupação.
	Abordagens de conotação sexual indesejáveis,
comentários ou ações que possam fazer com que
outros se sintam desconfortáveis.
	Criação de um ambiente onde piadas ou materiais
inadequados sejam compartilhados.
	Práticas locais que sejam inconsistentes com o
Código de conduta da Exterran.

g

g

g

g

g

PERGUNTA:

Como lidar com um colega que faz
bullying? Existe um membro da
nossa equipe que fala de maneira
diferente da maioria de nós.
Alguns dos meus colegas zombam
dessa pessoa. Eu acho que isso é
desrespeitoso.
RESPOSTA:

Esse tipo de comportamento é
inaceitável. Você poderia tentar
conversar com os colegas que
estão fazendo observações
desrespeitosas e ver se isso ajuda.
No entanto, você deve conversar
com seu representante de Recursos
Humanos ou informar uma
preocupação através do Canal de
Ética e Compliance

PERGUNTA:

Um funcionário fez comentários
agressivos a um colega de trabalho.
O que devo fazer?
RESPOSTA:

Este não é um comportamento
aceitável. Leve isso para o seu
supervisor e, em seguida, contate
o seu representante de Recursos
Humanos ou informe uma
preocupação através do Canal de
Ética e Compliance.

NOSSO PESSOAL, NOSSA SEGURANÇA, NOSSO AMBIENTE
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Promovemos um
ambiente seguro
NOSSO COMPROMISSO
Proteger nossos funcionários, terceirizados, clientes e fornecedores é uma
crença fundamental para a Exterran. É por isso que realizamos o nosso
trabalho de acordo com nossos procedimentos e práticas operacionais. A
segurança é a base do nosso negócio, essencial para o bem-estar dos nossos
funcionários e para o sucesso dos nossos negócios. O trabalho na Exterran
nunca é tão urgente ou importante que não possamos dedicar tempo para
fazê-lo com segurança. Não comprometeremos nossa segurança.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Criar e manter um ambiente de trabalho seguro. Ficar atento ao que está acontecendo ao
nosso redor.
	Evitar ferimentos às pessoas e não prejudicar os ambientes onde trabalhamos.
	Seguir os procedimentos e as instruções de trabalho da Exterran. Em caso de dúvida,
pergunte.
	Não ter medo de parar o trabalho se considerar a operação insegura. É sua
responsabilidade.
	Não realizar nenhuma atividade se não estiver qualificado para executar a tarefa.
	Manifestar-se imediatamente se observar condições ou ações de trabalho inseguras.
	Sempre executar uma Análise Preliminar de Risco (APR) antes de iniciar uma tarefa.
	Não vir trabalhar ou participar de uma função de trabalho sob a influência de álcool ou
drogas.
	Não carregar armas, álcool, drogas ou substâncias ilegais consigo nas instalações de
trabalho.
	Conhecer os procedimentos de emergência do seu local de trabalho. Estar sempre
preparado e totalmente informado.
	Usar o seu crachá da Exterran em todos os momentos quando estiver na propriedade da
Exterran.

g

g
g

g

g
g
g
g

g

g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	A execução de trabalho que você não está qualificado a
executar.
Atividades inseguras ou condições de trabalho, tais como:
		•	
Saídas bloqueadas: sempre verificar suas rotas de
fuga primárias e secundárias antes de realizar o
trabalho.
		•	
Trabalhar em locais altos sem proteção contra quedas.
		•	
Fiação insegura: trabalhar com corrente elétrica sem
procedimentos adequados.
		•	
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
inadequados ou falha na utilização de EPI.
		•	
Trabalhar embaixo de cargas pesadas ou suspensas.
		•	
Práticas de condução inseguras (por exemplo, usar um
celular ou qualquer outro dispositivo móvel ou dirigir
sob a influência de drogas ou álcool).
		•	
Usar ferramentas ou equipamentos modificados.
		•	
Trechos com pressão elevada ou contida: seguir os
procedimentos da Exterran e assegurar procedimentos
de permissão e isolamento corretos.
		•	
Equipamento rotativo: antes de operar o equipamento,
assegurar-se de que todas as proteções estejam
instaladas e verificadas.
		•	
Realizar trabalhos sob a influência de álcool, drogas
ilegais ou outras substâncias que possam prejudicar
a capacidade de uma pessoa de realizá-los com
segurança.
	Falhar em denunciar acidentes, incidentes ou preocupações
de qualidade.
	Indivíduos em nossas instalações sem um crachá da
Exterran.
g

g

g

g

PERGUNTA:

Meu supervisor de fábrica
solicitou que eu ignorasse a
Análise Preliminar de Risco
porque não temos muito tempo.
Isso está correto?
RESPOSTA:

De jeito nenhum. Sempre comece
sua tarefa com uma Análise
Preliminar de Risco. Você está
autorizado a “Parar o Trabalho”
se você se sentir inseguro ou
desconfortável.

PERGUNTA:

Eu vi pessoas sem crachás da
Exterran movendo alguns de
nossos materiais no pátio. Devo
dizer alguma coisa?
RESPOSTA:

Sim, você precisa se certificar de
que eles podem estar no local e
que cada um esteja usando um
crachá. Isso não é opcional. Se
você se sentir desconfortável ao
se aproximar do indivíduo ou o
indivíduo se recusar a usar um
crachá, fale com seu Supervisor.

NOSSO PESSOAL, NOSSA SEGURANÇA, NOSSO AMBIENTE
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Protegemos informações
pessoais
NOSSO COMPROMISSO
Nossos funcionários e outros terceiros confiam em nós para que usemos
e mantenhamos suas informações pessoais de modo adequado e para as
finalidades limitadas fornecidas. “Informações pessoais” incluem dados que
podem identificar um indivíduo, como nome, número de seguridade social
ou número de identidade nacional, endereço pessoal, número de telefone,
foto, data de nascimento, formação escolar, número da carteira de motorista,
número da conta bancária, histórico de saúde pessoal ou informações de folha
de pagamento. Respeitamos a privacidade de nossos funcionários e terceiros,
e devemos tomar medidas para proteger informações pessoais de forma
adequada e garantir que só o pessoal autorizado tenha acesso.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
Respeitar a privacidade dos funcionários.
	Conhecer o tipo de informação que é considerada “informação pessoal".
	Usar informações pessoais somente se autorizado e somente para o propósito pretendido.
	Limitar o acesso às informações pessoais a pessoas que precisem delas para fins
comerciais legítimos e de acordo com a legislação aplicável.

g
g
g
g
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NO QUE SE ATENTAR
	O compartilhamento de informações pessoais, dentro ou
fora da Exterran, a menos que você esteja autorizado a
compartilhá-las, e a pessoa com quem você as compartilha
tenha uma necessidade legítima de negócios para tal.
	A coleta de um maior número de informações pessoais do
que o necessário.
	O acesso a informações pessoais, a menos que esteja
autorizado a fazê-lo.
	O descuido ao compartilhar informações pessoais de outras
pessoas em sites de redes sociais, como Facebook e
LinkedIn, e a falha em aderir à Política de Redes Sociais da
Exterran.

g

g

g

g

PERGUNTA:

Encontrei um relatório em
uma copiadora que tem
muitos registros de Recursos
Humanos confidenciais,
incluindo informações de folha
de pagamento. Eu não quero
prejudicar ninguém. O que devo
fazer?
RESPOSTA:

Você deve devolvê-lo ao
departamento de Recursos
Humanos em confidência
imediatamente. Você também deve
se sentir livre para reportar o caso
ao Canal de Ética e Compliance
A proteção de informações
pessoais e da privacidade é
de responsabilidade de cada
funcionário da Exterran.

PERGUNTA:

Um amigo meu pediu os dados
de contato dos meus colegas
para montar um banco de dados
comercial Eu gostaria de ajudar
meu amigo. Posso dar ao meu
amigo seus nomes e endereços de
correspondência?
RESPOSTA:

Não, seu amigo terá que encontrar
outra maneira de construir um
banco de dados de clientes. Você
só pode acessar informações
pessoais se estiver autorizado a
fazê-lo, e não deve compartilhar
informações pessoais sobre seus
colegas com terceiros.

NOSSO PESSOAL, NOSSA SEGURANÇA, NOSSO AMBIENTE
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VOCÊ SABIA?

Existem milhões de
pedidos de patentes
apresentadas globalmente
a cada ano.
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4

Nossos ativos e
integridade financeira

4
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Temos orgulho da
qualidade do nosso
trabalho
NOSSO COMPROMISSO
À medida que trabalhamos juntos para solucionar os problemas dos nossos
clientes, promovemos qualidade em todas as etapas de nossas operações, do
comercial ao desenvolvimento e à distribuição. Todos os dias, cada um de nós
deve assumir um compromisso pessoal para evitar erros e aprender com erros
passados. Somos responsáveis por oferecer o nosso melhor desempenho,
desenvolver e construir produtos de forma segura e realizar serviços que sejam
os melhores da categoria, excedendo às expectativas dos nossos clientes,
aderindo aos nossos processos e procedimentos globais, destacando e
ajudando a melhorar as áreas de interesse, e, finalmente, satisfazendo nossos
clientes.
NOSSAS RESPONSABILIDADES
Compreender e cumprir com:
• Procedimentos de qualidade e instruções de trabalho da Exterran.
•	
ISO ou requisitos regulamentares aplicáveis relacionados à sua área de trabalho.
•	
Legislação e regulamentos de qualidade aplicáveis.
•	
Especificações do produto e do contrato.
	Exigir de nossos fornecedores os mesmos padrões que mantemos.
	Informar preocupações ao seu gerente ou para o Canal de Ética e Compliance se uma que
surgir puder comprometer a qualidade.

g

g
g
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NO QUE SE ATENTAR
	Execução de trabalho que você não esteja qualificado
a executar.
	Fabricação de um produto que não atenda às
especificações exigidas.
	Falha na resposta sobre preocupações quanto à
qualidade.
	Realização de serviços que não sigam os
procedimentos de qualidade da Exterran ou as leis e
regulamentos relacionados à qualidade.

g

g

g

g

PERGUNTA:

Estamos atrasados em uma
entrega e meu supervisor está
solicitando que eu assine uma
verificação de qualidade mesmo
sem tê-la realizado. Não me sinto
confortável. O que
devo fazer?
RESPOSTA:

Estamos determinados em alcançar
a satisfação dos clientes e das
partes interessadas relevantes,
fornecendo consistentemente
produtos de última geração e
serviços da mais alta qualidade.

Você está certo. O produto deve ser
mantido até que todas as inspeções
de qualidade necessárias sejam
completamente realizadas e que
os resultados sejam satisfatórios.
Informe o líder de qualidade do
local, o Compliance ou o Canal de
Ética e Compliance

PERGUNTA:

Notei que não seguimos todas
as especificações acordadas com
o cliente. No entanto, não tenho
certeza de que o cliente notará.
Posso aprovar o produto para
envio?
RESPOSTA:

É exigido que estejamos em
conformidade com os contratos
e especificações dos nossos
clientes. Marque o item de
forma adequada, documente
uma não conformidade, garanta
que o produto não seja enviado
e notifique seu supervisor, o
Compliance ou o Canal de Ética e
Compliance.

NOSSOS ATIVOS E INTEGRIDADE FINANCEIRA
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Valorizamos nossa
propriedade intelectual
NOSSO COMPROMISSO
Nossa propriedade intelectual e informações confidenciais são alguns dos
ativos mais valiosos da Exterran. Devemos proteger nossas patentes, projetos
de engenharia e desenhos, estratégias de vendas e marketing, bancos de
dados de preços e de clientes, e outras informações confidenciais ou de
propriedade da Exterran. Ao mesmo tempo, devemos respeitar as informações
confidenciais e os direitos de propriedade intelectual de terceiros. O uso não
autorizado de propriedade intelectual de outros pode prejudicar nossa empresa
e pode resultar em multas e penalidades criminais.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Proteger a propriedade intelectual da Exterran e suas informações confidenciais e
proprietárias.
	Criptografar propriedade intelectual e informações quando apropriado e compartilhá-las
somente com partes autorizadas e na medida do necessário.
	Não compartilhar informações de nossos fornecedores ou de clientes com terceiros.
	Não compartilhar informações confidenciais da Exterran em fóruns públicos ou em redes
sociais.
Consulte o Jurídico:
		•	
Se houver o risco de que um novo funcionário esteja usando informações confidenciais
ou protegidas de um empregador anterior.
		•	
Antes de solicitar, aceitar ou usar informações proprietárias de um cliente ou
fornecedor, a menos que tenhamos um acordo de não divulgação aprovado.
		•	
Antes de divulgar informações de propriedade da Exterran para pessoas de fora.
	Consulte o Jurídico para determinar se as leis de direitos autorais aplicáveis permitem

copiar, no todo ou em parte, documentos, vídeos, fotografias, softwares ou extratos de
internet.
g

g

g
g

g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	Trazer informações de propriedade de empregadores
anteriores para o local de trabalho da Exterran.
	A discussão de informações confidenciais ou proprietárias
da Exterran com terceiros.
	A aceitação de informações proprietárias de terceiros sem
consultar o Jurídico.
	O uso de outra empresa para desenvolver novos produtos ou
softwares sem um acordo aprovado.
	Instalar um software sem licença para um computador da
Exterran.
	O compartilhamento de licenças de um software que deve
ser limitado a uma pessoa por licença.
	Baixar ou compartilhar informações da empresa em
pendrives ou outros dispositivos, a menos que o funcionário
tenha pré-aprovação para fazê-lo.

g

g

g

g

g

g

g

PERGUNTA:

Sou engenheiro e acabei de
ser recrutado para trabalhar
para a Exterran. Estou muito
entusiasmado. Se eu trouxer
alguns dos desenhos da minha
empresa atual, acho que podemos
ficar à frente de nosso concorrente.
Tenho certeza de que a Exterran
realmente apreciaria isso. Posso
fornecer estes desenhos para a
Exterran?
RESPOSTA:

Ninguém deve trazer propriedade
intelectual de outras empresas
para a Exterran ou levar a
propriedade intelectual da
Exterran e compartilhá-la com
outras pessoas. Esta é uma grave
violação do nosso Código.

PERGUNTA:

Estou envolvendo um novo
fornecedor para um novo produto.
Posso enviar-lhes os nossos
desenhos para determinar suas
capacidades?
RESPOSTA:

Não, antes de enviar qualquer
informação da Exterran para o
fornecedor, tais como desenhos ou
outras informações proprietárias,
devemos ter um acordo de
confidencialidade assinado e
arquivado.

NOSSOS ATIVOS E INTEGRIDADE FINANCEIRA
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Mantemos registros
financeiros precisos
NOSSO COMPROMISSO
Nossos livros e registros devem refletir uma imagem precisa do desempenho
financeiro da Exterran. Informações exatas e completas, registros, relatórios e
contabilidade são importantes para a Exterran. Independentemente do nosso
desempenho nos negócios financeiros, devemos ser abertos e honestos em
nossos registros financeiros e relatórios. Devemos garantir que os relatórios
financeiros sejam entregues dentro do prazo, precisos e objetivos. Devemos
seguir as regras e políticas contábeis aplicáveis. Além disso, devemos garantir
que os controles financeiros adequados estejam em vigor para proteger
nossos ativos.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Seja preciso, completo e dentro do prazo no registro de transações comerciais.
	Certifique-se de que todas as transações sejam devidamente autorizadas, registradas e
reportadas.
	Certifique-se de que as transações tenham documentação de suporte apropriada.
	Obtenha as aprovações necessárias antes de registrar uma transação financeira.
	Coopere plenamente com auditorias internas e externas.
	Complete e aprove relatórios de despesas de forma precisa e de acordo com a Política
Global de Viagem da Exterran.
	Certifique-se de que todos os relatórios de despesas tenham justificativa de negócios
adequada.
	Reporte erros e preocupações sobre nossos registros financeiros ou controles internos ao
Controller Financeiro, Auditoria Interna, Diretor Financeiro ou Compliance da Exterran.

g
g

g
g
g
g

g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	Falha na manutenção do nosso sistema de controles
financeiros internos.
	Resultados financeiros que parecem inconsistentes com o
desempenho dos negócios.
	Comprometimento da Exterran a obrigações contratuais não
aprovadas pelo Jurídico e não autorizadas de acordo com as
políticas aprovadas.
	Registros falsos ou incorretos em nossos relatórios
financeiros, relatórios de despesas ou sistema de
contabilidade.
	Falsificação de qualquer documento financeiro ou não
financeiro.
	Alteração de recibos em relatórios de despesas.
	Registro de informações falsas em controles de horas
trabalhadas.
	Inserção de informações falsas ou alteração de informações
relacionadas à qualidade, segurança ou resultados de
testes.
	Manutenção de contas ou registros fora dos livros contábeis.
	Falta de revisão ou revisão insuficiente, pelo superior, das
contas de despesas dos funcionários.

g

g

PERGUNTA:

g

Ao analisar um registro
financeiro, notei várias
entradas referentes a viagens e
entretenimento que possuem
descrições como “desenvolvimento
de negócios” e “passeios”. Não há
documentação de suporte. Devo
me preocupar?

g

RESPOSTA:

g

g

g

g

g
g

Nossas políticas exigem que as
despesas sejam inseridas com
precisão e com documentação
de suporte. Descrições vagas
podem significar que essas
despesas foram usadas para outros
fins. Além disso, precisamos de
documentação de suporte correta
para cada registro financeiro.

PERGUNTA:

Um gerente solicitou que eu fizesse
uma reserva financeira, mas não
tenho a documentação de suporte
e não sinto que estaria seguindo os
padrões de contabilidade aceitos
para realizar esta reserva. Eu disse
“não”. Estou correto?
RESPOSTA:

Sim, você está correto. Todas as
transações financeiras devem ter
documentação de suporte e seguir
os padrões contábeis aceitos.

NOSSOS ATIVOS E INTEGRIDADE FINANCEIRA
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Não operamos com base em
informações privilegiadas
NOSSO COMPROMISSO
No decorrer do seu trabalho, você pode vir a ter acesso a “informações
privilegiadas”, que são informações que não estão disponíveis ao público. Não
compramos nem vendemos ações da empresa ou de outras empresas, nem
damos dicas para que outras pessoas o façam, com base em informações
relevantes e não públicas (privilegiadas). Informações materiais incluem
informações que possam ter, ou que provavelmente tenham, um efeito sobre
o valor da ação.
Você pode ter acesso a esse tipo de informação a partir de várias fontes,
tais como dados que você está analisando, uma conversa que você ouviu
ou através de um documento deixado na impressora, na tela do computador
ou na mesa. Todos os funcionários da Exterran estão proibidos de usar esta
“informação privilegiada” para benefício pessoal ou benefício de outros.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Não comprar ou vender ações da nossa empresa ou de qualquer outra empresa se tiver
conhecimento de informações privilegiadas materiais sobre a respectiva empresa.
	Não recomendar ou sugerir a outros, incluindo membros da família ou amigos, que comprem
ou vendam ações com base em informações privilegiadas.
	Nunca espalhar informações falsas para manipular o preço das ações.
	Manter a confidencialidade das informações da nossa empresa e não compartilha-las
com ninguém fora da empresa, a menos que seja necessário para nossas atividades de
negócios e de acordo com um contrato apropriado.

g

g

g
g
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NO QUE SE ATENTAR
	Participação em negociação antes de um anúncio comercial
significativo.
	Compra ou venda de ações com base em informações
materiais não públicas que você conhece do local de
trabalho.
	Relato aos familiares ou amigos sobre informação material
não pública para que eles possam comprar e vender com
base nessas informações.
	Distribuição de informações falsas no mercado referente a
ações negociadas publicamente.

g

g

g

g

PERGUNTA:

Meu fornecedor me contou sobre
um novo produto realmente
interessante que esta empresa
apresentará. Mas, ele me disse
que o lançamento desse produto
era um segredo. Você vê algum
motivo para não comprar ações da
empresa?
RESPOSTA:

Você não pode comprar
ações dessa empresa porque a
informação ainda não é pública
e você está tomando essa decisão
com base em “informações
privilegiadas” que recebeu do
fornecedor. Isto é informação
material e “privilegiada”.

PERGUNTA:

Estou trabalhando em uma equipe
da Exterran para avaliar a compra
de um negócio. Minha colega
de trabalho da equipe disse que
deveríamos comprar ações do
negócio em potencial porque,
quando a Exterran anunciar sua
intenção de comprar, as ações
aumentarão. Eu disse a ela que não
deveríamos fazer isso.
RESPOSTA:

Você está correto. Nunca compre
ou venda ações com base em
“informações privilegiadas”
que você tenha. Nessa situação,
você tem conhecimento de que
a Exterran pode comprar esse
negócio. Isso não é informação
pública. Você não pode comprar
ou vender com base em sua
“informação privilegiada".
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Protegemos nossos sistemas
de informações, propriedade e
registros da empresa
NOSSO COMPROMISSO
A Exterran fornece aos funcionários propriedade, equipamentos, comunicação
e sistemas de informação para realizar negócios. Todos devemos proteger
esses ativos valiosos e informações da empresa contra uso não autorizado,
uso indevido, alteração ou destruição.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Manter o computador protegido e seguro em todos os momentos.
	Não deixar o computador no seu veículo.
	Proteger sua identificação de usuário e senhas.
	Nunca usar computadores da Exterran, e-mail e intranet para acessar sites ou material
inapropriado.
	Usar computadores da Exterran para realizar negócios da Exterran.
	Não realizar negócios da Exterran usando contas de e-mail pessoais. Você não deve
encaminhar o e-mail do trabalho para contas pessoais de e-mail.
	Não responder a solicitações de informações desconhecidas ou incomuns que possam
parecer provenientes da Exterran, mas que solicitam transferências monetárias ou outros
pedidos incomuns. Informar o assunto para a equipe de Tecnologia de Informação, para seu
gerente ou para o Canal de Ética e Compliance.
	Nunca tomar posse de propriedades da empresa, como material de sucata, material de
escritório, ferramentas ou móveis de instalações da Exterran para uso pessoal.
	Seguir as leis aplicáveis e os requisitos da Exterran ao manter, reter ou destruir
documentos, inclusive aqueles em formato eletrônico.

g
g
g
g

g
g

g

g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	A cópia de informações proprietárias da Exterran para um
dispositivo de armazenamento portátil.
	O uso do seu endereço de e-mail pessoal para distribuir
ou receber informações da Exterran ou informações
relacionadas ao trabalho.
	O acesso, armazenamento ou publicação deliberado de
informações que sejam assediantes ou discriminatórias, ou
que estejam relacionadas à pornografia ou à violência.
	Possíveis ataques cibernéticos, phishing (roubo de
senha e dados) e fraudes. Relatar quaisquer incidentes
imediatamente à nossa equipe de Tecnologia da Informação.
	Danificação ou roubo de propriedade da empresa, como
material de sucata, material de escritório, ferramentas,
móveis ou computadores.
	Eliminação de documentos sem o devido conhecimento
e sem seguir as nossas exigências de retenção de
documentos.
	Destruição de informações da empresa sem autorização
apropriada ou em violação às políticas ou leis aplicáveis.

g

g

g

PERGUNTA:

Estou ciente de que a sucata da
nossa fábrica está sendo retirada
do local da fábrica para a casa do
meu amigo. O que eu faço?

g

g

g

RESPOSTA:

Isso viola o nosso Código.
Notifique o seu supervisor, o
Departamento de Compliance ou
telefone para o Canal de Ética e
Compliance.

g

PERGUNTA:

Posso usar meu computador da
Exterran para meu segundo trabalho
ou negócios não relacionados à
Exterran?
RESPOSTA:

Não, o nosso Código de conduta
proíbe o uso de computadores e
sistemas de informação da Exterran
para a realização de negócios não
relacionados à Exterran, exceto para
uso pessoal limitado.
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Estamos alertas para evitar
a lavagem de dinheiro
NOSSO COMPROMISSO
Lavagem de dinheiro é o processo de esconder fundos ilegais ou fazer
com que esses fundos pareçam legítimos. Esses fundos podem então ser
usados para apoiar o crime e o terrorismo. A Exterran está determinada
em cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro e antiterrorismo em todo o
mundo. Precisamos garantir que estamos conduzindo negócios com clientes
respeitáveis que estão envolvidos em atividades comerciais legítimas
e que utilizam fundos de fontes válidas.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Estar alerta para ofertas de pagamentos em dinheiro, origens ou métodos de pagamento
incomuns ou qualquer irregularidade na forma como os pagamentos são feitos.
	Não firmar quaisquer contratos ou transações com clientes ou fornecedores até que você
confirme com o Departamento de Compliance que a diligência devida (“due diligence”) foi
realizada satisfatoriamente.
	Cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis que proíbem a lavagem de dinheiro.
	Seguir as políticas da Exterran sobre formas aceitáveis de pagamento.

g

g

g
g
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NO QUE SE ATENTAR
	Pagamentos em dinheiro ou instrumentos
monetários que são irregulares ou incomuns.
	Transações envolvendo empresas fictícias e
jurisdições offshore, particularmente locais
conhecidos como “paraísos fiscais” ou que
permitam que a identidade dos diretores permaneça
secreta.
	Estruturação de transações ou pagamentos, de
modo que estejam abaixo dos limites relatáveis.

g

g

g

VOCÊ SABIA?

Investigações sobre
lavagem de dinheiro
quase sempre resultam
em prisão.

PERGUNTA:

Um cliente pediu para pagar a
Exterran de várias contas usando
uma combinação de dinheiro e
vários cheques. O que devo fazer?
RESPOSTA:

Este é um comportamento
suspeito de lavagem de dinheiro.
Entre em contato com o Jurídico
imediatamente. Não aceite o
pagamento ou prossiga com a
transação.

PERGUNTA:

Nosso cliente, que pagou em
excesso, pediu um reembolso em
dinheiro. O que devo fazer?
RESPOSTA:

Contate o Jurídico para obter
orientação sobre como lidar com a
situação.
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VOCÊ SABIA?

As leis antissuborno
dos Estados Unidos são
globalmente aplicáveis,
com sanções severas para
indivíduos e empresas. A
aplicação das leis locais
antissuborno também estão
aumentando em todo o
mundo.
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5

Nossos parceiros
de negócios

5
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Construímos bons
relacionamentos com
nossos fornecedores
NOSSO COMPROMISSO
Nossos fornecedores são importantes para nós, pois geralmente nos ajudam
a cumprir com as obrigações dos nossos clientes. É por isso que escolhemos
cuidadosamente nossos fornecedores, seguimos nossas exigências de
diligência devida (“due diligence”) da empresa e baseamos nossa seleção em
critérios objetivos. Tal como acontece com todos os terceiros que representam
a Exterran, nossos fornecedores devem seguir os mesmos princípios que
estão neste Código de conduta.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Fazer negócios com fornecedores que cumpram com as leis locais e operem com
segurança.
	Proteger as informações proprietárias e confidenciais da Exterran.
	Usar processos e critérios objetivos para escolher os fornecedores.
	Completar a diligência devida (“due diligence”) do fornecedor de acordo com as exigências
da Exterran. Usar o fornecedor somente após a conclusão da diligência devida e quando um
contrato estiver em vigor.
	Certificar-se sempre de que a seleção de fornecedores reflita o melhor interesse da
Exterran.
Nunca tomar decisões de compra sem a devida autorização.
Comunicar nossas expectativas com clareza aos nossos fornecedores.
	Concordar com antecedência com as obrigações contratuais e sempre obter as aprovações
adequadas.
Tomar as medidas apropriadas caso os fornecedores não cumpram com suas obrigações.
	Aceitar somente presentes nominais dos fornecedores, como uma caneca de café,
calendário ou canetas.
	Se você souber, ver ou suspeitar que um fornecedor esteja agindo de maneira incompatível
com os padrões do nosso Código, comunique imediatamente ao Canal de Ética e
Compliance.

g

g
g
g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	Escolha de fornecedores de qualquer forma que não seja
através de uma licitação aberta e competitiva.
	Compartilhamento de informações confidenciais de um
fornecedor com outro fornecedor.
	Trabalho com familiares ou funcionários ou agentes do
governo. Sempre divulgue esses relacionamentos.
	Condições inseguras nas instalações do fornecedor.
	Aceitação de presentes ou entretenimento de um
fornecedor durante um período de negociação de
contrato.

g

g

g

g
g

PERGUNTA:

Eu realmente gosto deste
fornecedor que estamos usando.
O contrato está para ser renovado.
O fornecedor me convidou para
jantar em um dos melhores
restaurantes de Paris na próxima
semana. Eu nunca poderia pagar
por isso sozinho. Devo aceitar?
RESPOSTA:

Não, você não deve aceitar
nenhum presente ou
entretenimento de um fornecedor
durante as negociações de
contrato. Quando você não está
em negociações contratuais, a
Exterran só permite receber de
fornecedores presentes sem valor
significativo e de entretenimento
razoável. Lembre-se, a Exterran
espera que os funcionários evitem
situações que pareçam interferir
nos interesses da empresa.

PERGUNTA:

Um cliente exige que usemos um
fornecedor específico para seu
projeto. O que devemos fazer?
RESPOSTA:

Um fornecedor deve ser avaliado
com base em critérios objetivos,
e os requisitos de diligência
devida (“due diligence”) da
Exterran devem ser seguidos. Se
o fornecedor passar na avaliação,
então podemos usar esse
fornecedor. Caso contrário, você
precisará trabalhar com seu cliente
para encontrar um fornecedor
alternativo.
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Mantemos a conformidade
com controles comerciais e
leis antiboicote
NOSSO COMPROMISSO
As leis de Controle de Comércio Internacional (International Trade Control,
ITC) afetam a circulação de bens, serviços, software e tecnologia, incluindo
transmissões de e-mail e web, através das fronteiras nacionais. As leis de
Controle de Comércio Internacional abordam muitas questões como:
	
Classificações

de produtos que podem determinar se são necessárias
licenças de importação ou de exportação.
	
Exigências baseadas no uso final do produto, na tecnologia ou se o produto
inclui software restrito.
	
Entidades sancionadas, indivíduos ou países.

g

g

g

Devemos cumprir as leis de todos os países onde operamos. É importante
consultar o Jurídico ou o Compliance em caso de dúvidas.
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NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Obter as licenças e autorizações necessárias aplicáveis 
às importações e exportações.
	Consultar o Compliance se for solicitado a lidar com um
país ou entidade sancionada ou restrita.
	Assegurar que as transações transfronteiriças incluam
classificação adequada, avaliação e informações sobre
o país de origem.
	Certificar-se de que a rotulagem, a documentação,
o licenciamento e as aprovações para importação e
exportação sejam completos e precisos.
	Saber com quem você está trabalhando.
	Certificar-se de que todos os possíveis parceiros de
negócios, corretores e despachantes tenham sido
avaliados de acordo com as listas de partes restritas
relevantes e que a diligência devida (“due diligence”)
tenha sido concluída.
	Usar somente despachantes aduaneiros e
despachantes aprovados.
	Não concordar com boicotes, tais como uma exigência
comercial proibindo relações com um país específico.

g

g

g

g

g
g

PERGUNTA:

Estou negociando um contrato
com um interessado de um país
do Oriente Médio. Fui solicitado
a fornecer informações sobre os
negócios da Exterran com Israel.
Posso atender a este pedido?
RESPOSTA:

Não, isso soa como um pedido de
boicote. Você deve verificar com o
Jurídico e com o Departamento de
Compliance antes de responder.

g

g

PERGUNTA:

NO QUE SE ATENTAR
	Um cliente é evasivo em relação ao uso final, usuário
final, datas de entrega ou locais finais da mercadoria.
	Transações envolvendo países sancionados.
	Uma frase de contrato proibindo a Exterran de lidar com
um país específico.
	Faturas de produtos importados em que o valor ou preço,
classificação, descrição de mercadorias ou país de
origem não estejam corretamente identificados.

g

g
g

g

Como gerente em Cingapura,
recebi recentemente um pedido da
China. Para preencher este pedido,
eu precisaria que os produtos
fossem enviados pelos EUA. Como
não estou baseado nos Estados
Unidos, preciso seguir as leis de
exportação dos EUA?
RESPOSTA:

Sim, uma vez que o produto
está sendo enviado dos EUA,
você precisará seguir as leis
de exportação dos EUA. Você
também precisará verificar com o
Jurídico e com o Departamento de
Compliance para ver se precisará
de licenças de exportação para
enviar este tipo de produto dos
EUA para a China.

NOSSOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS
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Não toleramos
conflitos de interesses
NOSSO COMPROMISSO
Embora respeitemos a privacidade de todos os funcionários, podem surgir
conflitos de interesse se as atividades ou relacionamentos pessoais de um
funcionário interferirem ou parecerem interferir na capacidade de tomada de
decisões objetivas para a Exterran. Certas situações podem criar um conflito
real ou a aparência de um conflito. Ambos devem ser evitados, mas, caso
aconteça, a situação deve ser imediatamente informada ao seu gerente e ao
Departamento de Compliance.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Informar sobre conflitos ou potenciais conflitos de interesse ao seu gerente e ao
Departamento de Compliance. Aqui estão alguns exemplos de conflitos de interesse:
•	Você tem um segundo emprego que está em uma linha de negócios similar a da Exterran.
•	Você está contratando, supervisionando ou realizando negócios da empresa com
familiares ou amigos.
•	Você está investindo (ou tem investimento de família ou amigos) em um concorrente ou
em uma empresa com a qual fazemos negócios.
•	Você tem um relacionamento íntimo com outro funcionário que pode influenciar nas
decisões relacionadas a salário, promoção e avaliação de desempenho.
•	Você está direcionando negócios para um fornecedor que é de propriedade ou controlado
por familiares ou amigos próximos.
•	Você está recebendo presentes ou entretenimento de fornecedores que não estão
de acordo com nossas próprias políticas da Exterran ou com as políticas de outros
fornecedores.
	Obter aprovação por escrito do Diretor de Compliance antes de aceitar qualquer cargo de
Conselho Diretivo em um fornecedor, concorrente ou cliente da Exterran.

g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	Contratação, supervisão ou impacto dos termos de
emprego de um familiar ou amigo próximo.
	Investimento em um dos fornecedores ou clientes da
Exterran.
	Recebimento de presentes que não sejam simbólicos de
um fornecedor.
	Direcionamento de negócios a um fornecedor que você
conhece e é de propriedade ou controlado por familiares
ou amigos próximos
	Aceitação de descontos pessoais de um fornecedor, que
outras empresas além Exterran não recebem.
	Uso de recursos, equipamentos, computadores ou tempo
da Exterran para benefício dos seus negócios pessoais.

g

g

g

g

g

PERGUNTA:

O meu cônjuge trabalha para um
fornecedor que faz negócios com a
Exterran. Estou em Suprimentos,
então, ocasionalmente, tenho
contato com este fornecedor.
Eu acho que isso pode ser um
conflito. Estou certo?

g

Se eu não tiver certeza de ter um
conflito de interesses, me pergunto:

RESPOSTA:

Sim, você está certo. No mínimo,
parece ser um conflito de
interesses. Você precisa discutir
esta situação com o seu supervisor
e com o Departamento de
Compliance.

1
Poderia influenciar ou parecer influenciar decisões
que tomo no trabalho?
2
Isso poderia fazer com que eu, minha família ou amigos recebêssemos um benefício
pessoal?
3
Isso poderia prejudicar a reputação da
Exterran?
Se você respondeu SIM a qualquer uma
dessas perguntas ou simplesmente estiver
preocupado, discuta o problema com o
Departamento de Compliance.
www.exterranethicshelpline.com

PERGUNTA:

Acabamos de reorganizar o
meu grupo empresarial, e agora
estou trabalhando para/sou
subordinado a um indivíduo que
será meu futuro cônjuge. Estou
desconfortável com essa situação
e acredito que seja um conflito de
interesses. O que você recomenda?
RESPOSTA:

Sim, isso é definitivamente um
conflito de interesses. Você não
deve se reportar a alguém com
quem tenha um relacionamento
íntimo e que pode influenciar no
seu salário e promoções. Discuta
isso com o pessoal de Recursos
Humanos e com o departamento
Jurídico ou de Compliance.

NOSSOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS
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Proibimos o suborno e a
corrupção
NOSSO COMPROMISSO
Cumprimos com as leis antissuborno e corrupção onde quer que façamos
negócios. Proibimos pagamentos indevidos e corrupção em todas as
transações de negócios, em todos os países do mundo, nos setores público e
privado. Além de nossas ações, somos responsáveis pelos atos de terceiros
se eles fizerem pagamentos corruptos em nosso nome.
Pagamentos inadequados podem incluir:
	
Suborno: oferecer, dar, receber ou buscar algo de valor na tentativa
de influenciar indevidamente um resultado comercial ou de obter uma
vantagem comercial inadequada.
	
Pagamentos de facilitação: pagamentos relativamente pequenos feitos a
um funcionário do governo como incentivos para completar uma ação com
mais rapidez.
	
Propina ou dinheiro pago a funcionários individuais da Exterran pelos
fornecedores.
g

g

g
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NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Compreender e cumprir o nosso Código e a lei que rege
o antissuborno e a corrupção.
	Nunca oferecer, prometer ou pagar nada de valor a
um funcionário do governo ou a um funcionário de um
cliente, para obter ou reter negócios ou para obter uma
vantagem comercial.
	Nunca realizar pagamentos indevidos através de
terceiros, como agentes de vendas.
	Se você tiver qualquer suspeita de que um terceiro
esteja fazendo pagamentos inadequados, denuncie-o ao
Compliance.
	Nunca dar uma gratificação ou pagamento pequeno a
um funcionário do governo para acelerar uma ação de
rotina. Se for solicitado que você realize um pagamento
para facilitação, entre em contato com o Compliance
imediatamente.
	Seguir as políticas da Exterran antes de oferecer um
presente ou entretenimento a um cliente ou a um
funcionário do governo.
	Nunca fornecer um presente ou entretenimento a um
cliente que possa gerar a aparência de impropriedade.
	Certificar-se de que os livros e os registros sejam
mantidos com precisão.
Saber com quem você está fazendo negócios.

g

g

g

PERGUNTA:

A lei antissuborno dos EUA
(Foreign Corrupt Practices Act) se
aplica a cidadãos e empresas não
americanos?

g

g

g

RESPOSTA:

Sim, cidadãos não americanos
cumpriram longas sentenças em
prisões dos EUA por violações
à Lei dos EUA de Práticas de
Corrupção no Estrangeiro.
Violações de empresas não
americanas resultaram em
algumas das maiores penalidades.

g

g

g

NO QUE SE ATENTAR
	Qualquer pedido de pagamento para obter ou reter
negócios de um cliente.
	Qualquer pedido de pagamento ou de gratificação para
acelerar uma ação rotineira, como o desembaraço
aduaneiro.
	Qualquer sugestão para direcionar negócios através de
um agente de terceiros ou representante específicos.
	Quaisquer alegações de pagamentos indevidos
realizados por nossos funcionários ou por terceiros
representando a Exterran.
	Qualquer pedido para registrar pagamentos em
contas que não representam a verdadeira natureza do
pagamento.
	Qualquer pedido para fazer um pagamento em um país
ou para um nome não relacionado à transação.
	Qualquer indivíduo que receba propina de um fornecedor.
	Altas taxas de comissões ou taxas excepcionalmente
desproporcionais aos serviços prestados.
	Fornecimento de viagens, entretenimento, presentes ou
doações de caridade para obter uma vantagem comercial
inadequada.

g

g

PERGUNTA:

Foi-me pedido que realizasse
um pagamento de facilitação
para que nossos produtos fossem
transferidos com mais rapidez
através da alfândega. Isso é
permitido?

g

g

g

RESPOSTA:

Não, a Exterran proíbe a facilitação
de pagamentos a funcionários
do governo. Se for solicitado que
você realize um pagamento para
facilitação, entre em contato com o
Compliance imediatamente.

g

g
g

g
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Conhecemos as regras sobre
presentes, entretenimento,
viagens e contribuições de
caridade
NOSSO COMPROMISSO
Acreditamos na construção de boas relações de trabalho, mas sempre usamos
o bom senso e cautela ao dar ou receber presentes ou entretenimento.
Apenas damos e aceitamos presentes e entretenimento para fins comerciais.
O fornecimento de presentes e entretenimento não deve ser frequente e
nunca deve ser excessivo. Você pode fornecer ou receber entretenimento ou
presentes somente se estiverem relacionados a uma finalidade comercial
clara, costumeira em termos de quantidade e em conformidade com todas as
leis e políticas. Nunca é apropriado tentar influenciar uma decisão ao receber
ou dar presentes ou entretenimento a funcionários do governo ou a qualquer
outra pessoa. Todos os presentes e entretenimento dados a funcionários do
governo exigem aprovação de acordo com as políticas da Exterran.
As viagens patrocinadas pela Exterran para terceiros devem ser para fins
comerciais. As viagens fornecidas a funcionários do governo ou a oficiais
exigem pré-aprovação do Departamento de Compliance. As viagens devem
ser apropriadas e razoáveis. O pagamento ou o reembolso de viagens durante
mais tempo do que o necessário, para membros da família ou para viagens
paralelas não relacionadas ao propósito comercial, nunca é apropriado.
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NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Seguir as políticas da Exterran relativas a Presentes e
Entretenimento.
	Nunca oferecer ou receber presentes ou entretenimento
que possam aparentar ter sido oferecidos para obter algo
em troca (por exemplo, qualquer coisa que possa ser vista
como um suborno).
	Não dar ou receber um presente ou entretenimento que
seja luxuoso ou que possa parecer luxuoso ou excessivo
para os outros.
	As contribuições de caridade são permitidas, mas
requerem aprovação prévia de acordo com as políticas da
Exterran.
	Consultar o Compliance antes de concordar em pagar
despesas de viagem para clientes ou potenciais clientes,
particularmente quando se trata funcionários ou agentes
do governo.
	Seguir a Política de viagem da Exterran para qualquer
viagem de negócios.
	Fornecer a documentação de suporte necessária para
quaisquer presentes, entretenimento, contribuições de
caridade e viagens.

g

g

g

PERGUNTA:

Meu fornecedor me ofereceu dois
ingressos para um show muito
especial em Buenos Aires. Eles
valem US$ 100 cada. O que devo
fazer?

g

g

g

RESPOSTA:

Os funcionários da Exterran
não devem aceitar presentes de
fornecedores que não sejam de
natureza simbólica.. Você deve
agradecer ao fornecedor, mas
recusar os ingressos.

g

NO QUE SE ATENTAR
	Presentes equivalentes a dinheiro ou em dinheiro (como
dinheiro ou vale-presentes) nunca são aceitáveis.
	Presentes ou entretenimento que poderiam ser
interpretados como propina, suborno ou pagamento para
obter negócios.
	Ofertas de presentes ou entretenimento aprovados pela
Exterran para um negócio cujas políticas e restrições para
aceitar presentes ou entretenimento sejam diferentes das
da Exterran.
	Recebimento ou oferta de quaisquer presentes ou
entretenimento de/para terceiros enquanto estiver
envolvido em um processo de licitação.
	Fornecimento de contribuições de caridade sem as
aprovações necessárias.

g

g

PERGUNTA:

Meu cliente pediu à Exterran
que fizesse uma contribuição de
caridade para um torneio de golfe
que eles estão organizando. Este é
um ótimo cliente, e eu gostaria de
apoiar o evento. Eu posso?

g

g

RESPOSTA:

Você deve revisar a Política de
Contribuições de Caridade
Exterran e obter as aprovações
necessárias antes de fornecer
fundos.

g
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Competimos de forma justa

NOSSO COMPROMISSO
Estamos comprometidos com a promoção de um mercado competitivo e no
cumprimento das leis de concorrência, muitas vezes conhecidas como leis
antitruste. Leis antitruste:
	
Proíbem acordos entre concorrentes que incluem fixação de preços,
manipulação de ofertas, alocação de mercado ou quaisquer outros acordos de
fornecimento restritivos.
	
Proíbem que os concorrentes troquem informações confidenciais entre si,
como informações sobre preços, estratégias de vendas, mercados etc.
	
Proíbem quaisquer comportamentos anticoncorrenciais que estejam em
conflito com as leis aplicáveis.
	
Proíbem acordos entre concorrentes para que não contratem os funcionários
uns dos outros.
g

g

g

g

Violações de leis antitruste podem resultar em penalidades severas contra você e
a Empresa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Departamento de
Compliance.
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NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Conhecer e cumprir as leis antitruste aplicáveis.
	Não concordar com um concorrente para aumentar, definir
ou manter um preço em nossos produtos ou serviços.
	Não dividir mercados ou clientes com um concorrente.
	Não participar de reuniões do setor se questões
sensíveis competitivas forem ser discutidas.
	Sair das reuniões do setor imediatamente se surgirem
questões sensíveis à competitividade. Contatar
imediatamente o Compliance.
	Certificar-se de que as decisões de negócios sejam
feitas de forma independente e no melhor interesse da
Exterran.

g

g

g
g

g

g

PERGUNTA:

Estou em um restaurante de
aeroporto quando encontro um
funcionário de um dos nossos
concorrentes. Ele começa a
conversar sobre uma oportunidade
que as empresas estariam
interessadas em buscar. O que eu
faço?
RESPOSTA:

NO QUE SE ATENTAR
	Acordos e discussões com concorrentes para fixar preços,
dividir mercados ou dividir clientes.
	Discussão sobre licitações com concorrentes.
	Desconto de preço seletivo com determinados clientes, a
menos que os descontos sejam legalmente permitidos.
	Solicitação a novos funcionários sobre informações a
respeito do seu antigo empregador.
	Aceitação de informações confidenciais de concorrentes
de qualquer pessoa.
	Realização de declarações imprecisas sobre os produtos
ou serviços de nossos concorrentes.
	Reuniões informais ou discussões com concorrentes que
incluem tópicos como preços, mercados, estratégias de
vendas ou acordos para não contratar.

g

g

Você precisa deixar a conversa
imediatamente. Este tipo de
discussão pode facilmente levar
a uma troca de informações que
seria inadequada e talvez ilegal.

g

g

g

g

g

PERGUNTA:

Um amigo meu é gerente em
um concorrente. Ele sugeriu
que entremos em contato um
com o outro caso um de nossos
funcionários se candidate a uma
vaga na outra empresa. Posso fazer
isso?
RESPOSTA:

Não, não podemos fazer acordos
com nossos concorrentes para não
contratar funcionários uns dos
outros. Se tiver alguma dúvida,
relate o problema para o Canal de
Ética e Compliance.

NOSSOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS
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VOCÊ SABIA?

Empresas e governos
estão cada vez
mais focados em
preocupações
ambientais, sociais
e governamentais,
incluindo direitos
humanos e práticas
trabalhistas.
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6

Nossos governos e
comunidades com que
trabalhamos

6
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Envolvemo-nos construtivamente
com governos
NOSSO COMPROMISSO
Embora a Exterran seja sediada nos EUA, somos uma empresa global,
e clientes internacionais são controlados pelo governo. Devemos pagar
impostos, obter licenças, cumprir as leis locais administradas por agências
governamentais estrangeiras e domésticas, e cumprir as leis internacionais de
importação, exportação e comércio.
A Exterran não permite que contribuições políticas sejam feitas em nome da
Exterran.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Cumprir todas as leis aplicáveis e as políticas Exterran relativas ao trabalho com governos e
clientes governamentais.
	Notificar o Jurídico imediatamente após receber qualquer pedido de informação não rotineira de
um governo ou agência reguladora.
	Ser sincero e preciso ao se comunicar com funcionários e agências governamentais.
	Certificar-se de cumprir as políticas da Exterran e obter todas as aprovações necessárias antes
de oferecer presentes, entretenimento ou viagens a oficiais ou funcionários do governo.
	Não fazer quaisquer contribuições políticas em nome da Exterran.

g

g

g
g

g
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NO QUE SE ATENTAR
	Apresentação de informações imprecisas ou incompletas sobre um contrato governamental
ou solicitação de informações.
	Ludibriar um investigador ou funcionário do governo ou órgão regulatório.
	Envolvimento em qualquer atividade que viole qualquer legislação federal, estadual ou local
de qualquer país.
	Entretenimento ou oferta de presentes a oficiais ou funcionários do governo envolvidos em
processos de propostas quando o processo de licitação estiver em andamento.
Realização de qualquer contribuição política em nome da Exterran.

g

g
g

g

g

Nunca ofereça, prometa ou pague nada de valor a um
funcionário do governo ou a um funcionário de um
cliente, para obtenção ou retenção de negócios ou
para obtenção de uma vantagem comercial.
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Envolvemo-nos com
comunidades e respeitamos
os direitos humanos
NOSSO COMPROMISSO
Respeitamos o mundo em que atuamos e acreditamos na condução de
negócios de uma forma ética, socialmente responsável e de maneira
sustentável ambientalmente. Dependemos dos relacionamentos que temos.
Nós respeitamos os países e as comunidades em que trabalhamos, e nosso
objetivo é melhorar essas comunidades.
Cumprimos as exigências impostas pelos vários países em que operamos e
trabalhamos de forma consistente com as culturas locais e costumes empresariais, desde que não entrem em conflito com este Código e com quaisquer
exigências legais.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
	Tratar os outros de forma justa, consistente e com respeito.
	Compreender as questões de direitos humanos onde trabalhamos e seguir as leis locais
aplicáveis e os requisitos da Exterran.
	Cumprir as leis aplicáveis relacionadas ao horário de trabalho e aos salários justos.
	Não fazer negócios conscientemente com quem se envolve em trabalho forçado, trabalho
infantil, tráfico de seres humanos ou com a exploração de qualquer pessoa, incluindo
crianças.

g
g

g
g
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“Nós aspiramos ser uma grande
empresa, om a confiança de todas as nossas
partes interessadas nas comunidades e
locais onde operamos.”
– Andrew Way

NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA
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R Respeito
Responsabilidades (funcionário)
Responsabilidades (líder)
Retaliação
Responsabilidades dos funcionários
Relatório de despesas
Registro financeiro
Relatório financeiro
Requisitos ISO
Rede social
Responsabilidade
S Segurança
Suborno
Sistemas de informação
T Terrorismo
Terceiros
Trabalho infantil
Terceirizados
Tráfico humano
V Viagens
Valores
Violações
Violência
W Websites

30, 31
20, 21
5, 6
10
48
11, 12
34, 35
13
18
30, 31
12
16
26
34, 35, 44
16, 17
20, 21
32, 33
26, 27
41
11
10 a 12
46, 47
5, 10
18, 19
26, 27
44, 47
41, 45
24, 25
6, 16, 17
10, 11
13
13, 17
10, 11
28, 29
28, 29
28
24
21
6, 7
6, 18, 19
44, 45
32, 33
34
38, 44, 45
54
18
54
46, 47
6, 7
12
16, 33
12, 32
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