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Em 1903, William S. Harley, Arthur Davidson e Walter Davidson 
construíram sua primeira motocicleta em um galpão de 
madeira, no quintal da casa de Davidson, em Milwaukee, 
Wisconsin, EUA. A partir dessas origens humildes, a empresa 
cresceu e se transformou em uma das marcas mais fortes do 
mundo. Somos uma empresa global, construída sobre uma 
base de valores e comportamentos esperados que direcionam 
não somente o modo como fazemos negócios, mas a maneira 
como interagimos todos os dias com o mundo ao nosso redor.

Estamos onde estamos hoje porque os que vieram antes 
de nós tomaram as decisões certas e conduziram a  
Harley-Davidson pelo caminho correto. Agora, é a nossa vez de 
garantir o legado e tomar as decisões de negócios corretas, o 
que irá nos ajudar a continuar a fabricar produtos e serviços 
que excedam as expectativas dos clientes. 

O N E  C O M PA N Y    O N E  T E A M    O N E  D I R E C T I O N

voltar ao índice



voltar ao índice

2

VISãO DA HARLEY-DAVIDSON, INC. 

MISSãO DA HARLEY-DAVIDSON, INC. 

VALORES DA HARLEY-DAVIDSON, INC. 

COMPORTAMENTOS ESPERADOS DA HARLEY-DAVIDSON, INC. 

PILARES ESTRATÉGICOS DA HARLEY-DAVIDSON, INC. 

Realizamos sonhos inspirados nas estradas espalhadas pelo mundo todo, 
construindo motocicletas extraordinárias e dando ao cliente a oportunidade 
de viver uma experiência inesquecível. Abastecemos nossos clientes com a 
mais pura paixão por liberdade, para que cada um deles tenha a chance de 
expressar sua individualidade.

Rodamos sempre juntos na garupa dos nossos clientes e usamos esta 
profunda ligação com nosso consumidor final em todos os mercados 
em que atuamos, criando, assim, uma vantagem considerável para as 
partes interessadas.

• Dizer a verdade
• Ser justo
• Manter suas promessas
• Respeitar o indivíduo
• Encorajar a curiosidade intelectual

• Integridade
• Responsabilidade
• Trabalho em Equipe
• Criatividade
• Diversidade 

• Crescimento
• Aperfeiçoamento contínuo
• Desenvolvimento de liderança 
• Sustentabilidade
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carta do diretor  
Geral do conSelho,  

PreSidente e ceo
A marca Harley-Davidson® é sinônimo de paixão pura para milhões de motociclistas 
ao redor do mundo. Além disso, a marca representa um vínculo muito especial entre 
nossos funcionários, clientes e a comunidade Harley-Davidson espalhada pelo globo. 
E há uma razão para isso: temos a reputação de sermos uma empresa apaixonada 
pelo que faz. Nós, funcionários e membros da diretoria, somos os administradores 
dessa reputação. 

Para garantir que estejamos preparados para levar adiante essa importante 
responsabilidade, oferecemos uma estrutura sólida e comprovada pelo tempo, e que é 
usada para orientar o comportamento de todos os funcionários e membros da diretoria 
– Valores cotidianos: O Código de Conduta Profissional da Harley-Davidson.

O Código se baseia nos valores da empresa: 
 • Dizer a verdade
 • Ser justo
 • Manter suas promessas
 • Respeitar o indivíduo
 • Encorajar a curiosidade intelectual

E nos comportamentos esperados:
 • Integridade
 • Responsabilidade
 • Trabalho em Equipe
 • Criatividade
 • Diversidade 

Ele nos lembra que os valores e os comportamentos 
esperados devem nortear nossas decisões. 
E entender a sua importância é essencial. Ele é um 
ótimo recurso para lidar com as diferentes situações comerciais que encontramos 
no dia a dia do ambiente de trabalho. Se tiver dúvidas relativas ao Código de Conduta 
Profissional, fale com o seu supervisor ou entre em contato com o departamento 
Jurídico ou de Recursos Humanos.

Muito obrigado a todos por seu trabalho árduo e pela dedicação à nossa empresa.

 

Keith E. Wandell
Diretor Geral do Conselho, Presidente e CEO
Harley-Davidson, Inc.
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Valores cotidianos: O Código de Conduta Profissional da Harley-Davidson foi criado e é 
válido para:

• Todos os funcionários.
• Os membros da diretoria da Harley-Davidson Inc.
•  As subsidiárias da Harley-Davidson (que ela tem o direito de controlar). Essas 

empresas são obrigadas a adotar e seguir o Código da Harley-Davidson e as políticas 
relacionadas.

•  Terceiros representando a Harley-Davidson (consultores, prestadores de serviços, 
distribuidores, representantes, etc.) Enquanto o Código foi criado especificamente 
para os funcionários e membros da diretoria, esperamos que prestadores de serviços, 
consultores, representantes e terceiros que trabalhem em nome da Harley-Davidson 
também o sigam, e sigam também os nossos padrões éticos.

•  Esperamos também que os nossos fornecedores cumpram o Código de Conduta do 
Fornecedor (que pode ser encontrado na página de Governança Corporativa da  
Harley-Davidson Inc. e na intranet do fornecedor).

O Código de Conduta Profissional tem como objetivo promover condutas honestas e 
éticas, incluindo a gestão apropriada de conflitos de interesse efetivos ou aparentes, 
ligados a relacionamentos pessoais e profissionais. Ele aborda uma ampla gama 
de possíveis situações comerciais e atividades em que você pode precisar tomar 

decisões, mas ele não prevê todas as situações possíveis. Ele também oferece  
“Escolhas certas”, que são exemplos que ilustram como os funcionários optam por 
fazer escolhas éticas e de acordo com as regras. O Código é ainda complementado por 

outras políticas, procedimentos e leis, mas não pode resolver todas as situações que 
podem ocorrer. 

Se você está em dúvida sobre o que fazer em determinada situação, pode ser útil fazer 
as seguintes perguntas a si mesmo:

•  A minha atitude é coerente com os valores e comportamentos esperados 
pela empresa?

•  A minha atitude é coerente com as políticas ou práticas aprovadas pela empresa?
•  A minha atitude está de acordo com o espírito deste Código de Conduta Profissional e 

de acordo com a lei?
•  A minha atitude poderá ser considerada imprópria?
•  Eu gostaria de ouvir ou ler sobre as minhas atitudes na mídia?
•  Eu gostaria que meus amigos ou minha família soubessem das minhas atitudes?

Se precisar de orientação adicional ou quiser saber se uma determinada situação viola o 
Código de Conduta Profissional, entre em contato com:

•  Seu supervisor 
•  O departamento de Recursos Humanos
•  O departamento Jurídico
•  O Diretor de Conformidade/Conselho Geral da Harley-Davidson Inc.
•  O website e os números telefônicos de relato da linha direta terceirizada do Código 

de Conduta Profissional (Relato de uma potencial violação do código).

viSÃo Geral
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relato de uma Potencial Violação do código

Todos nós desempenhamos um papel na proteção do nosso legado para as próximas 
gerações. Se você tiver informações sobre uma (possível) violação do Código de Conduta 
Profissional, você tem a responsabilidade de reportá-la. 

Procedimentos Para rePortar

Você tem a responsabilidade de ajudar a proteger a reputação da Harley-Davidson e de 
assegurar que nossas ações não comprometam nosso sucesso futuro. É necessário ter 
coragem para levantar uma questão ética ou de conformidade, especialmente se ela 
envolver um colega de trabalho ou uma situação na sua área de trabalho. No entanto, 
se você tiver alguma informação sobre atividades ou comportamentos que entrem em 
conflito com o Código de Conduta Profissional, com as nossas políticas, leis ou normas, 
ou que possam ser percebidos como tal, você tem a obrigação de comunicá-los. 

Todos os relatos de violação do Código de Conduta Profissional serão investigados, 
considerando os direitos e a privacidade de todas as partes envolvidas. Em certos casos, a 
identidade do funcionário que informou a violação será mantida confidencial. No entanto, 
pode haver momentos em que será necessário revelar determinadas informações de 
acordo com a lei ou para conduzir uma investigação adequada.

Relatos feitos pelo website ou número telefônico da linha direta e demais relatos não 
anônimos receberão uma resposta oportunamente.

Você pode relatar uma possível violação: 

• Entrando em contato com o seu supervisor; 

• Entrando em contato com o departamento de Recursos Humanos da sua unidade; 

• Entrando em contato com o departamento Jurídico da sua unidade; 

•  Entrando em contato com o Diretor de Conformidade/Conselho Geral da  

Harley-Davidson, Inc.; ou

• Utilizando a linha direta do Código de Conduta Profissional

 Website e números telefônicos para reportar

 (veja as informações adicionais na próxima página)
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como utiliZar o website e os números telefônicos da linha direta 
terceiriZada do código de conduta Profissional

Dependendo do país em que resida e do tipo de violação, você pode usar o nosso 
parceiro terceirizado para relatar uma possível violação do Código de Conduta 
Profissional e optar por permanecer anônimo:

 Pela Internet: 
 •  Você pode relatar uma possível violação do Código de Conduta Profissional 

enviando um relatório virtual pelo site www.h-dcodehelpline.com.

 Por telefone: 
 •  Para ligações nos EUA, disque 855-318-5389 (esse número oferece recursos de 

sistema TTY/TDY para portadores de deficiência auditiva). 
 • De fora dos Estados Unidos, disque os números como indicado a seguir:

Austrália 1-800-339276

Áustria 0800-291870

Bélgica 0800-77004

Brasil 0800-8911667

Norte da China (Netcom)* 10-800-712-1239

Sul da China** 10-800-120-1239

Norte da China (Telecom) 10-800-712-1239*

Sul da China 12-800-120-1239**

República Checa 800-142-550

França 0800-902500

Alemanha 0800-1016582

Índia 000-800-100-1071

Itália 800-786907

Japão (AT&T) 0066-33-11-2505

Japão (Integra) 00531-121520

México 001-8008407907

Noruega 800-15654

Rússia 8-10-8002-6053011

Holanda 0800-0226174

Cingapura 800-1204201

África do Sul 080-09-92694

Espanha 900-991498

Suíça 0800-562907

Emirados Árabes: 8000-021
Exército – USO e celular: 8000-151
Exército – USO e celular: 8000-161
Depois, disque: 1-855-318-53895389

Reino Unido 08-000328483

Estados Unidos 1-855-318-5389

*O norte da China inclui: Pequim, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Shaanxi, Hebei, 
Henan e interior da Mongólia.
**O sul da China inclui: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, 
Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Yunnan, região autônoma do Tibete, Shaanxi, Gansu, Qinghai, 
Ningxia, Xinjiang e a região autônoma.



99

voltar ao índice

Para processar possíveis violações ou questões protocoladas de acordo com o Código 
de Conduta Profissional, pode ser necessário obter suas informações pessoais. Tais 
informações talvez sejam compartilhadas, com base unicamente na necessidade, com 
supervisores e/ou com os departamentos de Recursos Humanos e Jurídico localizados 
em outras subsidiárias da Harley-Davidson, incluindo aquelas em países que não 
oferecem o mesmo nível de proteção às informações pessoais oferecidas pelo seu país 
de residência. Medidas cabíveis serão tomadas para manter as suas informações em 
segurança o tempo todo. Entre em contato com o departamento de Recursos Humanos 
ou Jurídico para obter mais informações.

Política de não retaliação

A empresa não empreenderá nenhuma ação contra os funcionários que, de boa fé, 
relatarem condutas inadequadas ou levantarem questões éticas. Se um funcionário 
denunciar uma suspeita de violação do Código de Conduta Profissional, de uma política, 
lei ou regulamentação, e tal violação for confirmada, a empresa tomará as medidas 
disciplinares apropriadas, de acordo com a lei e o acordo coletivo em vigor ou com as 
políticas e procedimentos pertinentes da empresa. As ações disciplinares poderão 
variar de uma advertência verbal à demissão ou processo criminal, dependendo 
da situação. Se suspeitar que você ou alguém que você conheça tenha sido alvo 
de retaliação por relatar, de boa fé, conduta inadequada, uma questão ética ou de 
conformidade, entre em contato imediatamente com o departamento de Recursos 
Humanos ou Jurídico, com o Diretor de Conformidade da Harley-Davidson Inc. ou envie 
um relatório utilizando o website ou o número telefônico da linha direta do Código de 
Conduta Profissional.

exceção Para uma orientação do código

Entre em contato com o Conselho Geral da  
Harley-Davidson Inc., caso se depare com uma 
situação em relação à qual você acredita 
que uma exceção ao Código de Conduta 
Profissional deva ser considerada. A 
diretoria deverá aprovar qualquer renúncia 
ao Código para seus integrantes e 
diretores executivos. 
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informações confidenciais da emPresa 

Os funcionários são responsáveis pela proteção de informações 
confidenciais e de propriedade exclusiva da empresa.

Lembre-se de que você não é apenas parte de um negócio: você faz 
parte da família Harley-Davidson. Como ocorre em qualquer família, 
temos segredos que devem ser mantidos conosco, pelo menos até que 
estejamos prontos para torná-los públicos. Informações confidenciais, 
propriedade intelectual e ideias inovadoras são ativos de valor 
da empresa.

Informações confidenciais da empresa são informações que não estão 
disponíveis ao público, que têm divulgação limitada dentro da empresa 
ou são tratadas ou consideradas como confidenciais pela empresa. 
Informações confidenciais da empresa incluem segredos comerciais, 
preços, planos de negócios, novos produtos e serviços, invenções, 
desenhos, métodos, sistemas, melhorias, informações confidenciais 
relevantes (veja a Política de Informações privilegiadas e a divulgação 
de informações relevantes) ou outras informações legalmente 
protegidas. Direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, 
marcas comerciais, direitos autorais e segredos comerciais também 
são ativos de valor e devem ser tratados com cuidado. 

As informações confidenciais da empresa devem ser reservadas 
somente para fins comerciais e não para benefício pessoal ou de 
terceiros. Essas informações devem ser limitadas somente àqueles que 
delas necessitam legitimamente para efetuar seus trabalhos para nós. 
Caso deixe a Harley-Davidson, você continuará a ter a responsabilidade 
de manter em sigilo as informações confidenciais relevantes até que 
sejam liberadas ao público. Como parte do seu trabalho, você pode ter 
acesso a informações confidenciais pertencentes a outras pessoas, 
incluindo informações sobre fornecedores e concessionários. Essas 
informações deverão ser tratadas com a mesma discrição com que são 
tratadas as informações confidenciais da empresa.

Lembre-se de que as informações de identificação pessoal relativas 
aos seus colegas de trabalho, clientes ou outras partes interessadas 
que você recebe no dia a dia do seu trabalho também são 
consideradas confidenciais. Essas informações estão sujeitas a várias 
restrições em relação ao compartilhamento ou encaminhamento para 
outras pessoas de dentro da Harley-Davidson e a serem passadas para 
pessoas ou organizações de fora da empresa. Consulte o departamento 
Jurídico se tiver alguma dúvida antes de encaminhar informações de 
identificação pessoal para terceiros.

Você também tem a responsabilidade de respeitar e utilizar 
corretamente as patentes, marcas comerciais, direitos autorais  
e/ou segredos comerciais de propriedade de terceiros. Há diretrizes de 
licenciamento rigorosas em relação a software, projetos e utilização 
de música, e pode haver sanções para o uso ilegal ou indevido. 
Esteja ciente de que você não pode copiar software de propriedade 
da empresa nem utilizar software adquirido pela Harley-Davidson 
em um computador (incluindo computadores domésticos), tablet ou 
outro dispositivo portátil diferente, a menos que o contrato de licença 
permita tal cópia ou uso. Também devemos obter a devida autorização 
para utilizar música e design de marca ou com direitos autorais que 
não sejam de propriedade da empresa. 

Em caso de dúvida, consulte sempre o departamento Jurídico.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Um	concessionário	de	motos	
pergunta	para	o	Will	sobre	um	
novo	produto	que	a	empresa	
está	lançando	no	próximo	
ano,	mas	o	Will	não	fornece	
qualquer	informação.

•	 	A	Maggie	tranca	seus	
documentos	de	trabalho	
contendo	o	plano	estratégico	
da	empresa	na	gaveta	da	sua	
mesa	quando	sai	do	escritório	
no	final	do	dia.	

•	 	O	Uko	pede	um	potencial	
fornecedor	para	assinar	um	
acordo	de	confidencialidade	
antes	de	revelar	informações	
confidenciais	da	empresa. 

•	 	Enquanto	participava	de	uma	
feira,	um	colega	pede	ao	
Omar	informações	sobre	os	
futuros	planos	confidenciais	
de	lançamento	de	acessórios	
para	motocicletas.	Mas	o	
Omar	se	recusa	a	fornecer	
informações.	
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utiliZação das ProPriedades e dos serViços 
da emPresa

as propriedades e serviços da empresa não deverão ser 
utilizados para benefício pessoal. ajude a proteger a  
harley-davidson contra desperdícios e furtos.

A menos que especificamente permitido pelas nossas políticas 

(como a Política de comunicações eletrônicas), ninguém pode 

pegar nem utilizar para benefício pessoal nenhuma propriedade da 

empresa, mesmo que sejam itens descartados pela Harley-Davidson 

(“descarte”). Sua responsabilidade como funcionário é proteger 

os ativos da Harley-Davidson utilizando-os apropriadamente e 

impedindo desperdícios e furtos. 

Isto vale também para todo fornecedor de serviços e material, sejam 

tais serviços ligados à área criativa de projetos ou à administração 

da lanchonete. Esses e muitos outros serviços e materiais são 

fornecidos para fins comerciais.

 

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	A	Tamera	percebeu	que	um	
colega	de	trabalho	levou	
peças	caras	de	motocicleta	
para	casa	e	relatou	o	fato	à	
sua	gerente.	

•	 	O	Todd	nunca	faz	nenhum	
trabalho	pessoal	no	chão	
da fábrica.

•	 	O	Ka	Ying	está	cursando	
faculdade	em	uma	área	que	
não	tem	ligação	com	a	sua	
função.	E	ele	não	utiliza	
papel,	caneta	nem	outros	
materiais	de	escritório	para	
ajudá-lo	a	fazer	suas	tarefas	
de	casa.	
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comunicação

Quando você fala sobre a harley-davidson, mantenha-se sempre 
dentro da lei e das nossas políticas.

comunicações eletrônicas

A tecnologia é parte integrante da vida de todos. Nossos sistemas 
eletrônicos de comunicação são fornecidos para facilitar o fluxo 
adequado de informações comerciais precisas, tanto interna como 
externamente, e para ajudá-lo a fazer o seu trabalho melhor e 
mais rapidamente. Os sistemas eletrônicos de comunicação são 
destinados principalmente aos negócios da empresa. Quando você 
os estiver utilizando, espera-se que a sua conduta seja condizente 
com as nossas políticas e procedimentos, e coerente com os valores 
e comportamentos esperados. 

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	O	Aaron	exclui	imediatamente	
qualquer	e-mail	ofensivo	que	
ele	recebe	na	conta	fornecida	
pela	empresa	e	notifica	o	
remetente	para	que	tal	pessoa	
pare	de	enviar	esse	tipo	
de e-mail.

•	 	A	Grace	vê	mensagens	
contendo	informações	
confidenciais	sobre	produtos	
em	um	site	de	mídia	
social	e	imediatamente	
relata	sua	descoberta	ao	
departamento Jurídico.	

•	 	A	Aly	não	usa	seu	computador	
de	trabalho	para	fazer	
backup das	músicas 
que	baixa.	
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contato com a mídia, comentários públicos e conversas 
externas

Algumas vezes é tentador mostrar nosso orgulho da empresa 
revelando informações em excesso.

Por mais interessante que possa ser falar sobre a experiência na 
Harley-Davidson, principalmente porque você tem uma função na 
criação dela, não coloque a si mesmo nem a Harley-Davidson em 
risco com comentários não autorizados para a mídia, investidores ou 
outros. Na dúvida, peque pelo excesso de cautela. 

Se lhe pedirem para falar para um grupo externo sobre a empresa ou 
sobre o seu trabalho, siga as orientações do processo de conversas 
externas disponível no RIDE. 

Se você for consultado por um analista de investimentos, 
acionista ou outros sobre o desempenho das ações da  
Harley-Davidson, Inc., encaminhe o assunto ao departamento de 
Relações com Investidores.

Se você for consultado pela mídia, encaminhe a pergunta ao 
departamento de Comunicações Corporativas ou ao grupo 
de Comunicações de Produtos, ou ainda ao líder da área de 
Comunicações da sua região ou unidade. 

Seguindo esses procedimentos, podemos:
•  Garantir que o que estamos dizendo em nome da Harley-Davidson 

seja exato, oportuno e coerente.
•  Manter nossa vantagem competitiva, mantendo informações 

confidenciais dentro da empresa até que estejamos prontos para 
compartilhá-las com o público. 

•  Obedecer às leis da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados 
Unidos (SEC) relativas às empresas de capital aberto.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Antes	de	conceder	uma	
entrevista	a	uma	publicação	
comercial	sobre	nossos	
processos	de	fabricação,	
Laureen	entra	em	contato	
com	o	departamento	
de Comunicação.

•	 	Enquanto	trabalhava	
na	Semana	europeia	de	
motociclismo,	Carolyn	
encaminhou	um	repórter	
de	televisão	a	um	porta-
voz	da	Harley-Davidson	
que	está	autorizado	a	falar	
com	a	imprensa	sobre	
nossos produtos.	

•	 	Carlos	responde	a	um	
telefonema	de	alguém	de	
fora	da	Harley-Davidson	que	
está	buscando	informações	
financeiras	que	vão	além	
do	que	consta	do	relatório	
anual	da	Harley-Davidson,	
Inc.	Ele	discute	apenas	
as	informações	que	já	se	
tornaram	públicas.
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conflitos de interesse

tome decisões comerciais que estejam alinhadas com os 
melhores interesses da empresa. evite qualquer situação, 
relacionamento ou acordo que entre em conflito com os 
interesses da empresa ou que possa comprometer a sua 
capacidade de agir no melhor interesse da harley-davidson.

Um conflito de interesses pode existir quando seus interesses 
pessoais (ou os de seus amigos ou familiares) atrapalharem a sua 
capacidade de realizar seu trabalho de forma imparcial e de modo 
que beneficie a Harley-Davidson. 

Pode ser confuso entender o que significa conflito de interesses. 
É possível existir conflito de interesses mesmo que não haja um 
resultado antiético ou impróprio. Se tiver dúvidas ou precisar de 
esclarecimentos sobre uma situação ou relacionamento que possa 
ser considerado conflito de interesses, que poderia se tornar um 
conflito de interesses ou o que pode parecer aos outros um conflito 
de interesses, clique neste link para preencher o formulário de relato 
de conflito de interesses ou entre em contato com o departamento 
Jurídico. É sempre do seu melhor interesse buscar aconselhamento 
ou divulgar um potencial conflito de interesses em vez de calar-se. 

Pode haver circunstâncias em que um conflito de interesses possa 
não violar o Código de Conduta Profissional e, nesses casos, uma 
isenção pode ser justificada. Se você está procurando um documento 
de isenção de conflito de interesses, consulte o Processo de conflito 
de interesses disponível no RIDE ou na página de Governança 
Corporativa do site público da empresa.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Kate	e	dois	colegas	dela	
estão	entrevistando	vários	
candidatos	para	um	cargo	
no	departamento.	No	início	
do	processo	seletivo,	
ela	diz	à	sua	gerente	
que	está	namorando	um	
dos candidatos.

•	 	Mario	tem	10.000	ações	de	
um	dos	maiores	fornecedores	
da	empresa.	Ele	informa	
o	departamento	Jurídico	
sobre	este	potencial	conflito	
de interesses.	

•	 	O	representante	de	
um	fornecedor	oferece	
passagens	aéreas	para	
que	Scott	participe	de	um	
evento	esportivo	como	um	
agradecimento	por	negócios	
feitos	juntos.	Mas	Scott	
recusa	o	convite.

MANObRE CORRETAMENTE
Evite atividades que estejam em conflito ou pareçam estar em conflito com os interesses da empresa. Não deixe  

vque interesses pessoais e/ou relacionamentos comprometam a sua capacidade de representar a Harley-Davidson. 
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conformidade com as leis 

nossa intenção é realizar negócios de forma coerente com a lei, 
promovendo o espírito da lei e também conceitos fundamentais 
como integridade, justiça e honestidade.

Você tem a responsabilidade de se familiarizar com e de obedecer 
as leis e normas que se aplicam ao seu país, ao seu trabalho e à 
área que está sob sua responsabilidade. Se tiver dúvidas sobre a 
relevância de leis específicas, consulte o departamento Jurídico 
antes de tomar decisões. Se você for advertido de que uma ação 
pode constituir-se em uma violação da lei, espera-se que siga o 
conselho dos profissionais da área jurídica da empresa.

Se algum dia lhe pedirem para se desviar de exigências legais ou 
normativas, você tem a obrigação de informar o ocorrido ao seu 
supervisor, a um integrante da liderança sênior, aos Recursos 
Humanos ou ao departamento Jurídico. Além disso, se você observar 
ou for informado de desvios de exigências legais ou normativas, terá 
a responsabilidade de informá-las.

Também é nossa política manter-se de acordo com todas as leis 
pertinentes nos países em que fazemos negócios. Se a conduta 
comercial em determinados países for menos restritiva que o 
descrito em nosso Código de Conduta Profissional (ou nossas 
políticas), deve-se seguir o nosso código. Na dúvida, entre em 
contato com o departamento Jurídico.

Além disso, algumas subsidiárias e afiliadas da Harley-Davidson, 
incluindo os Serviços Financeiros Harley-Davidson (HDFS), podem 
estar sujeitas a leis e normas mais estritas que as resumidas 
no presente Código de Conduta Profissional. Para obter mais 
informações ou orientação, fale com o departamento Jurídico ou 
o Diretor de Conformidade Corporativa da HDFS. 

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Aly	garante	que	nenhum	
resíduo	perigoso	vá	para	a	
coleta	de	resíduos	comuns.

•	 	Lin	usa	a	classificação	correta	
do	produto,	mesmo	que	uma	
classificação	similar	possa	
economizar	muito	dinheiro	à	
Harley-Davidson.

•	 	Khusboo	continua	a	atualizar	
a	licença	de	ocupação	do	
edifício	e	a	pagar	as	devidas	
taxas	de	acordo	com	as	
leis locais.

AçõES LEGAIS
Nossa expectativa é de que nossos funcionários obedeçam a todas as leis municipais, estaduais e 
federais em todos os países em que fazemos negócios. Consulte o departamento Jurídico se tiver 

dúvidas sobre como determinadas leis dizem respeito ao seu negócio.
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negociação com informações PriVilegiadas e 
diVulgação de informações releVantes
os funcionários devem seguir as normas federais dos eua 
relativas à negociação com informações privilegiadas e à 
divulgação de informações relevantes.

Além de manter as informações confidenciais da empresa 
para si mesmo (ou compartilhá-las apenas com aqueles que 
precisam saber delas dentro do âmbito das necessidades do 
negócio da empresa), você não pode comprar ou vender ações da 
Harley-Davidson, Inc., nem estimular outros a fazê-lo com base em 
informações confidenciais relevantes que você possa ter (que são 
informações que não estão publicamente disponíveis e que poderiam 
afetar o preço dos nossos valores mobiliários, como resultados 
financeiros, estimativas de rendimentos, mudanças organizacionais 
significativas, previsões de produção, expansão ou fechamento de 
instalações, recalls pendentes, novos produtos ou serviços ou outros 
desenvolvimentos comerciais significativos). 

Isso significa que você, enquanto estiver ciente de informações 
confidenciais relevantes, não pode, em momento algum, comprar 
nem vender ações da Harley-Davidson, Inc.  Ao contrário, você deverá 
esperar até que tais informações estejam disponíveis ao público 
para então fazer quaisquer transações envolvendo ações da  
Harley-Davidson, Inc. Além disso, você não pode fornecer 
informações privilegiadas ou dicas baseadas em informações 
confidenciais relevantes para ninguém de dentro ou fora da 
empresa, incluindo o seu cônjuge, companheiro, familiares, amigos, 
concessionários ou fornecedores, etc. 

Há períodos adicionais em que a realização de transações 
discricionárias envolvendo ações ordinárias da Harley-Davidson 
Inc. por parte de qualquer integrante da diretoria é ilegal. Esses 
indivíduos podem ter outras restrições, exigências de relatórios e 
procedimentos de autorização, conforme exigido pela Comissão 
de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Se você foi identificado 
como um funcionário que está sujeito a essas restrições, exigências 
de relatórios e procedimentos de autorização, você será notificado 
desta condição pelo seu supervisor ou pelo departamento Jurídico. 

As penalidades que podem resultar da condução de negociações 
com informações privilegiadas são sérias e incluem processo 
criminal. Se em algum momento você estiver planejando comprar ou 
vender ações da Harley-Davidson Inc. e tiver dúvidas sobre a posse 
de informações confidenciais relevantes, consulte o departamento 
Jurídico. Consulte a Política de Informações Privilegiadas e/ou 
Política de Gestão de Divulgação de Informações Relevantes, 
disponível no RIDE, para obter mais informações, ou entre em 
contato com o departamento Jurídico, se tiver dúvidas sobre as leis 
ou políticas da empresa relativas a informações privilegiadas.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Roman	fica	sabendo	que	a	
Harley-Davidson	está	prestes	
a	anunciar	um	processo	de	
“recall”	que	afetará	muitos	
modelos	de	motocicletas	
produzidas	nos	últimos	anos.	
Ele	espera	até	dois	dias	úteis	
após	as	informações	serem	
anunciadas	publicamente	
antes	de	negociar	ações	da	
Harley-Davidson,	Inc.	

•	 	Um	amigo	pede	a	Jessie,	que	
trabalha	no	departamento	
de	Finanças,	para	revelar	os	
rendimentos	trimestrais	da	
empresa	antes	da	divulgação	
pública.	Jessie	se	recusa	
a comentar.	

•	 	Antes	da	venda	de	ações	
ordinárias	da	Harley-Davidson	
durante	um	período	de	
negociações	permitidas,	
uma	diretora	executiva	da	
Harley-Davidson	Inc.	entra	em	
contato	com	o	departamento	
Jurídico	para	obter	a	
autorização	adequada.	Como	
resultado,	os	formulários	
exigidos	pela	Comissão	de	
Valores	Mobiliários	foram	
enviados	no	momento	correto.	
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PriVacidade 
respeitamos a privacidade dos nossos funcionários e exigimos 
deles o respeito pela privacidade das partes interessadas.

A empresa trata as suas informações pessoais com cuidado. 
Há circunstâncias que exigem que a empresa receba ou tenha 
acesso às suas informações pessoais para ajudá-lo a administrar 
os pagamentos, benefícios, afastamentos e desenvolvimento 
profissional. Informações como seu número telefônico residencial, 
endereço, informações familiares, seleções de benefícios, doenças, 
salário e índices de desempenho são consideradas pessoais e 
confidenciais. A empresa respeita a privacidade das informações que 
tem em mãos sobre os funcionários. Os arquivos dos funcionários 
podem ser acessados somente por funcionários autorizados para 
fins profissionais ou outras finalidades permitidas por lei. As 
informações sobre funcionários serão compartilhadas pela empresa 
apenas conforme exigido pela lei ou por outros motivos comerciais, 
como para administrar benefícios e outros programas, para tomar 
decisões sobre a pertinência de certas leis ou conforme necessário 
para a segurança ou outros motivos comerciais. 

Se, como parte das suas funções de trabalho, você tiver acesso a 
informações pessoais sobre qualquer parte interessada (informações 
sobre cartão de crédito, INSS/CPF, datas de nascimento, etc.) deverá 
utilizá-las somente para fins profissionais ou conforme permitido 
pela lei. Você não deve compartilhar essas informações com 
colegas de trabalho ou terceiros sem consultar o departamento 
de Privacidade de Dados. Diferentes partes do mundo têm regras 
diferentes sobre privacidade e segurança de dados. Não presuma 
que o restante do mundo tem as mesmas regras que o seu país. 
O departamento de Privacidade de Dados precisa ser consultado 
quando você compartilha ou transfere informações pessoais, dentro 
ou fora da empresa.

A base do relacionamento com todos os nossos parceiros é 
construída sobre a confiança, e cabe a cada funcionário assegurar 
que continuemos a ganhar essa confiança por meio das nossas 
ações. Se tiver dúvidas específicas sobre como suas informações 
pessoais são compartilhadas ou sobre as várias leis que protegem 
a privacidade de informações de clientes ou outras partes 
interessadas, entre em contato com o departamento de Privacidade 
de Dados.

PROPRIEDADE PRIVADA 
A empresa está comprometida em cumprir todas as leis relativas ao tratamento especial de 

informações pessoais dos funcionários. Algumas informações pessoais podem ser compartilhadas 
fora da empresa apenas conforme exigido pela lei ou por motivos comerciais. Existem várias leis 

que protegem a privacidade dos clientes e de outras partes interessadas.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Um	amigo	pede	a	Martina	
para	fornecer	informações	
confidenciais	sobre	salários	
de	funcionários,	mas	ela	
recusa	o	pedido.

•	 	Uma	pequena	equipe	de	
funcionários	do	departamento	
de	Recursos	Humanos	está	
tentando	determinar	se	Sue	
se	qualifica	para	uma	licença	
médica.	Os	membros	da	
equipe	não	compartilham	
o	diagnóstico	médico	de	
Sue	com	nenhum	outro	
funcionário	que	não	precise	
desta	informação	como	parte	
de	suas	responsabilidades	
de trabalho.

•	 	Min,	que	é	um	representante	
de	atendimento	ao	cliente,	só	
diz	ao	senhor	Gonzales	que	
ele	foi	“excluído”	da	nossa	
mailing	list	depois	de	tomar	
as	providências	necessárias	
para	que	ele	de	fato	seja	
excluído	da	listagem.

•	 	Pediram	a	Julian	que	
enviasse	diversos	dados	
de	identificação	pessoal	
(incluindo	o	CPF,	data	de	
nascimento,	endereço	
residencial	e	número	de	
telefone)	de	membros	do	
H.O.G.	para	sua	colega	
em	Sidney,	Austrália.	Ele	
consulta	o	departamento	de	
Privacidade	de	Dados	antes	
de	responder.	
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conscientiZação de segurança de informações
a manutenção de um ambiente seguro exige que os 
funcionários conheçam e respeitem os princípios gerais de 
conscientização de segurança.

Todos temos a responsabilidade de proteger os ativos e 

as informações da empresa, aderindo às diretrizes gerais 

de conscientização de segurança. Todos precisamos ter 

comportamentos apropriados e tomar as medidas adequadas para 

respeitar os princípios orientadores que ajudam a manter nossas 

informações e o ambiente de negócios em segurança. Se tiver 

dúvidas, entre em contato com o departamento Corporativo de 

Segurança da Informação.

eScolhaS 
certaS:

•	 	No	trabalho,	Julie	recebe	um	
e-mail	com	anexos	e	links	de	
um	remetente	desconhecido	e	
o	exclui	sem	abrir	os	anexos	
nem	clicar	nos	links.

•	 	Diana	está	trabalhando	em	
um	documento	que	contém	
informações	confidenciais	
estratégicas	da	empresa	e	
faz	questão	de	armazenar	
o	arquivo	em	um	local	
apropriado	na	rede	(ela	não	o	
salva	no	disco	rígido	do	seu	
computador	nem	em	nenhum	
dispositivo	de	armazenamento	
portátil).	

•	 	Mick	recebe	um	telefonema	
de	um	desconhecido,	pedindo	
nomes	e	informações	de	
contato	de	outros	colegas	de	
trabalho.	Ele	pede	o	nome	
da	pessoa	e	o	número	de	
telefone	e	discute	o	pedido	
com	seu	supervisor.	

•	 	Shannon	não	usa	sua	conta	de	
e-mail	pessoal	para	trabalho	
em	nome	da	Harley-Davidson.
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registros e gestão da informação 
a gestão de registros e informações é fundamental para que a 
empresa apoie a pesquisa e desenvolvimento, a fabricação, as 
transações comerciais e a conformidade normativa.

Registros são informações gravadas, independentemente da mídia 

ou formato, e que demonstram evidências de atividades comerciais, 

como pesquisa, decisões ou transações, e que precisam ser 

mantidas por um determinado período de tempo, de acordo com 

as exigências legais ou ainda para resolver certas necessidades 

comerciais. Temos uma Política de Gestão de Registros e uma 

programação de manutenção de registros disponíveis no RIDE e 

que devem ser seguidas para determinar quais registros manter e 

por quanto tempo. Para proteger a reputação íntegra da empresa, 

todos os funcionários precisam assegurar que nossos registros e 

transações sejam exatos e verificáveis. Os relatórios ou registros não 

deverão ser utilizados para enganar aqueles que os receberem ou 

para ocultar qualquer coisa imprópria. 

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Allison	verifica	a	programação	
de	retenção	de	registros	e	o	
plano	de	arquivamento	antes	
de	destruir	um	documento.	

•	 	Brielle	consulta	o	Gerente	
de	Registros	Corporativos	
para	preparar	um	plano	de	
arquivamento.

•	 	James	mantém	corretamente	
todos	os	registros	que	
estão	sujeitos	por	lei	
a serem	guardados	por	um	
determinado	período.

REGISTROS DA EMPRESA 
Assegure que os registros e transações da empresa sejam exatos e verificáveis. Cumpra as normas 

e políticas relevantes   assim como as diretrizes sobre informações confidenciais da empresa. 
Mantenha os registros de acordo com a Política de Gestão de Registros. 
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diVersidade e inclusão
manter um ambiente de trabalho em que haja equidade exige 
dos funcionários respeito pelos demais.

À medida que nos concentramos em transformar a empresa para o 

bem dos clientes do mundo todo, é importante não perdermos de 

vista o que realmente nos torna excelentes: a nossa força de trabalho 

diversificada e os nossos clientes. A razão que leva o nosso negócio 

a enfatizar a diversidade global e a inclusão nunca esteve antes tão 

evidente. As constantes mudanças em termos de tecnologia, poder 

de compra, as mudanças demográficas e ainda a globalização nos 

ensinam que é preciso entender e valorizar cada vez mais a maneira 

como trabalhamos juntos, como vivemos e sentimos a marca  

Harley-Davidson. Seguindo a nossa missão, a nossa visão, os nossos 

valores e comportamentos esperados, a diversidade e a inclusão 

globais vêm para ser a centelha que nos leva a construir novos meios 

para que a nossa empresa possa ser bem-sucedida nos próximos 

100 anos.

Estamos empenhados em proporcionar oportunidades de emprego 

iguais para todos os funcionários e candidatos, assim como um 

local de trabalho sem assédio nem discriminação. Contratação, 

promoção, remuneração e outras decisões relacionadas a emprego 

são baseadas em considerações comerciais, não em características 

pessoais. Nenhum funcionário será prejudicado por relatar, de 

boa fé, comportamentos incoerentes com as expectativas ao 

seu supervisor, a um representante de Recursos Humanos ou ao 

departamento Jurídico. Os supervisores têm a obrigação de relatar 

qualquer incidente ou suspeita de discriminação ou assédio para os 

departamentos de Recursos Humanos ou Jurídico. 

Seguimos nossas políticas e respeitamos as leis do trabalho em 

todos os lugares onde operamos, incluindo as normas internacionais 

do trabalho e as leis que regem a liberdade de expressão, os direitos 

de associação, de privacidade e de igualdade de oportunidades. Não 

utilizamos nem permitimos que nenhum dos nossos prestadores de 

serviços ou fornecedores utilizem trabalho forçado ou involuntário.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Cal	relata	o	comportamento	
de	Kevin	ao	seu	gerente,	
porque	este	contou	uma	
piada de	sexo	explícito	em	
uma	reunião.

•	 	Mary	segue	os	procedimentos	
para	preencher	uma	vaga	
aberta	em	seu	departamento.

•	 	Taj	desafia	Ana	por	dizer	
aos	colegas	de	trabalho	
que	o	gerente	dela	já	
“dobrou	o	cabo	da	boa	
esperança”	e	deveria	estar	
aposentado,	e	relata	o	
incidente	ao	departamento	de	
Recursos Humanos.

ADOçãO DA INCLUSãO
Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho sem discriminação  

nem hostilidades. Estamos comprometidos em oferecer oportunidades de trabalho iguais  
para todos os funcionários e candidatos.
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segurança e ambiente de trabalho
Para que você faça o melhor em seu trabalho, é necessário 
contar com um ambiente de trabalho limpo, seguro e 
produtivo.

Acreditamos que oferecer e esperar um ambiente de trabalho 
saudável e seguro é vital para o nosso sucesso. A empresa está 
comprometida em oferecer um ambiente de trabalho seguro 
e saudável em todos os seus escritórios e fábricas cumprindo 
todas as leis e normas de ambiente de trabalho federais, 
estaduais e locais.

Desenvolvemos o Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 
da Harley-Davidson, que padroniza e descreve nossa visão, 
missão, princípios operacionais, áreas de concentração, políticas, 
processos e procedimentos para, proativamente, melhorar nosso 
desempenho de segurança. Isso inclui uma política contra a 
violência e políticas que proíbem o uso de drogas ilícitas no 
ambiente de trabalho, além do uso de álcool ou drogas lícitas que 
poderiam comprometer um ambiente de trabalho seguro. Sua 
responsabilidade de funcionário é examinar essas políticas e se 
familiarizar com seu conteúdo.

Nossos princípios fundamentais de funcionamento do Sistema de 
Gestão da Saúde e Segurança Harley-Davidson são baseados na 
crença de que:
•  Todos os acidentes e doenças ocupacionais podem ser evitados
•  A excelência em saúde e segurança nos oferece uma vantagem 

competitiva e um futuro sustentável
•  É responsabilidade da empresa oferecer e manter um ambiente 

de trabalho seguro
•  É responsabilidade de todos trabalhar com segurança 

e não permitir que os demais corram riscos ou ajam de 
modo perigoso

•  A segurança é um compromisso de todos os dias e o tempo todo, 
demandando a participação de todos

Saúde e segurança são responsabilidade de todos. Ao trabalhar em 
conjunto para proporcionar um ambiente seguro e demonstrando 
comportamentos de trabalho em segurança, podemos eliminar 
incidentes no local de trabalho.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Angelique	mantém	protetores	
de	segurança	em	uma	
máquina	em	funcionamento,	
mesmo	após	um	colega	de	
trabalho	a	informar	que,	
ao	remover	o	protetor,	
ela	pode	fabricar	peças	
mais rapidamente.

•	 	Kobe	coloca	etiquetas	e	
armazena	corretamente	um	
recipiente	contendo	uma	
substância	perigosa.

•	 	Kyra,	que	trabalha	em	
uma	fábrica,	nota	que	um	
visitante	não	está	usando	
o	equipamento	de	proteção	
individual	adequado.	Ela	o	
acompanha	até	o	lugar	onde	
o equipamento	apropriado	
pode	ser	obtido.

FORNECER AMbIENTE DE TRAbALHO SEGURO, 
TRAbALHAR COM SEGURANçA

A Harley-Davidson está comprometida em oferecer um ambiente de trabalho seguro  
e saudável. Você deve analisar e entender todas as políticas e regras relacionadas à  

segurança e ao seu ambiente de trabalho.
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fraude e falsidade ideológica
Para evitar toda e qualquer manifestação de fraude ou 
falsidade ideológica, os funcionários devem ser honestos em 
todos os seus procedimentos.

relatórios Precisos 

Dizer a verdade é um valor que levamos a sério na Harley-Davidson. 
É por isso que acreditamos na comunicação fiel e oportuna 
de informações apropriadas, incluindo registros e transações 
da empresa. A empresa estabeleceu padrões para promover 
a divulgação completa, justa, fiel, oportuna e compreensível 
em seus relatórios periódicos exigidos para registro em 
agências governamentais ou bolsas de valores. Também foram 
implementados sistemas de controle financeiro, que devem ser 
respeitados, para controlar o uso dos ativos da empresa.

Registros e/ou informações submetidos a terceiros, dentro ou fora 
da empresa, deverão ser exatos, oportunos e completos. 

As normas devem ser seguidas para relatar informações 
financeiras confidenciais à Comissão de Valores Mobiliários dos 
Estados Unidos (SEC), a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e 
outras agências. Um número muito limitado de funcionários está 
autorizado a divulgar informações confidenciais relevantes da 
empresa ao público. Se tiver dúvidas sobre o cumprimento das 
normas da SEC ou da NYSE, entre em contato com o departamento 
Jurídico, com o Diretor Financeiro ou com o departamento de 
Relações com Investidores e/ou leia a nossa Política de Gestão de 
Divulgação de Informações Confidenciais no RIDE.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Paul	compartilha	informações	
recebidas	do	Conselho	da	
Indústria	Motociclística	
apenas	com	indivíduos	de	
dentro	da	Harley-Davidson	
que	têm	necessidade	legítima	
de	acesso	a	elas.	

•	 	Mark	cumpre	as	normas	
adequadas	para	relatar	
informações	financeiras	
à	Comissão	de	Valores	
Mobiliários	dos	
Estados Unidos.

•	 	Enquanto	trabalhava	no	Rali	
Blue	Sky	Fugi,	Rachel,	uma	
funcionária	horista,	preencheu	
com	exatidão	seu	cartão	de	
ponto	e	informou	o	número	de	
horas	de	trabalho	de	cada	dia	
no	Rali	em	tempo	hábil.

•	 	Pierre	consulta	a	Política	de	
Viagens	e	Entretenimento	
e	inclui	todos	os	recibos	
necessários	ao	apresentar	seu	
relatório	de	despesas.
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imParcialidade em negociações
representar a harley-davidson em todas as instâncias, 
tratando de forma justa os concessionários e fornecedores 
que estão competindo para fazer negócios conosco e 
representando nossos produtos com precisão.

Publicidade e declarações Precisas 

Dizer a verdade é um dos nossos valores e integridade é 
um comportamento esperado na Harley-Davidson. Nossa 
responsabilidade é de representar fielmente a Harley-Davidson e 
nossos produtos em nossos esforços de marketing, publicidade e 
vendas, bem como em conversas casuais, apresentações ou outras 
negociações comerciais.

Isso também é válido para declarações que fazemos sobre qualquer 
parte interessada   ou concorrentes. Espera-se que sejamos justos e 
tratemos uns aos outros com respeito. Fazer observações falsas ou 
enganosas sobre indivíduos, concorrentes ou outras organizações 
e/ou seus produtos, serviços ou funcionários é incoerente com os 
valores e comportamentos esperados de nós e pode violar as leis.

Às vezes é necessário fazer comparações entre nossos produtos ou 
serviços e aqueles de um concorrente. Essas comparações deverão 
ser precisas e factuais, baseadas em conhecimentos ou pesquisas 
que possam ser verificados ou sejam confiáveis.

Ao utilizar mídia social, falar em público ou preparar materiais 
impressos, tenha cuidado para não divulgar informações 
confidenciais da empresa, distinguir claramente entre fato e 
opinião, e mostrar respeito pelo seu público. Além disso, ao usar 
mídias sociais ou falar em público, a menos que você esteja 
autorizado a falar em nome da Harley-Davidson, você deve 
claramente identificar-se como funcionário da Harley-Davidson 
e incluir um aviso de que os pontos de vista são seus e não da 
empresa (por exemplo: “As opiniões expressas neste post [ou 
durante esta apresentação] são minhas e não necessariamente 
refletem os pontos de vista de Harley-Davidson.”).

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	O	tão	esperado	novo	para-
brisa	colorido	é	apresentado	
e	anunciado	como	adequado	
para	qualquer	motocicleta	
modelo	Softail®,	em	vez	
de	“qualquer	modelo	
de motocicleta”.	

•	 	Karen	fornece	informações	
de	desempenho	sobre	a	
motocicleta	em	materiais	de	
marketing	somente	se	houver	
testes	documentados	para	
apoiar	essas	afirmações.

•	 	Ao	relatar	dados	financeiros	
da	empresa,	Juan	apenas	
utiliza	dados	divulgados	
publicamente.

A VERDADE NA PUbLICIDADE
Utilize informações verdadeiras e precisas sobre a empresa em todas as publicidades e 
declarações. Não faça declarações falsas nem enganosas sobre os produtos, serviços ou 

funcionários de outra empresa.
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ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Antes	que	Nora	ofereça	preços	
preferenciais	ou	condições	
de	crédito	especiais	a	alguns	
concessionários	selecionados,	
ela	consulta	o	departamento	
Jurídico	para	garantir	que	
isso	é	permitido.

•	 	Nigel	consulta	o	departamento	
Jurídico	antes	de	vender	
algumas	peças	e	acessórios	
abaixo	do	custo.

•	 	Brenda	está	participando	de	
uma	reunião	da	associação	
comercial	e	é	abordada	por	
um	concorrente	que	quer	
discutir	preços	e	estratégias	
de	negócios.	Ela	se	recusa	e	
avisa	o	departamento	Jurídico	
sobre	a	conversa.

VANTAGEM SObRE A CONCORRêNCIA
Entre em contato com o departamento Jurídico para obter orientação se você achar  

que um acordo ou ação proposta possa ser vista como contrária à concorrência.

concorrência/antitruste

Manter vantagem competitiva é meta de todo negócio. Um dos 
fatores que nos dá vantagem sobre a concorrência é que vendemos 
mais do que simplesmente motocicletas e produtos relacionados: 
vendemos uma experiência completa.

Conseguimos isso construindo relacionamentos sólidos com nossos 
funcionários, clientes, concessionários, fornecedores e comunidades, 
oferecendo excelentes produtos e serviços interessantes, enquanto 
cumprimos a lei e seguimos nossas políticas. Conquistamos nossas 
vantagens competitivas de forma justa e direta.

As leis de concorrência global e antitruste existem para garantir que 
todos atuem de maneira justa. Embora sejam complexas e cubram 
uma ampla gama de condutas, seu objetivo principal é o de preservar 
a concorrência proibindo acordos ou ações que possam restringir, 
de forma pouco razoável, o funcionamento de um mercado livre e 
competitivo. Isso significa que qualquer acordo ou ação que possa 
limitar a concorrência pode representar uma violação dessas leis. 
Mesmo conversas verbais podem ser às vezes percebidas como um 
“acordo”. Por isso é necessário estar muito atento sempre que você 
se encontrar com concessionários, fornecedores ou concorrentes. 
Tome muito cuidado especialmente quando concorrentes no mesmo 
nível de distribuição estiverem envolvidos, por exemplo, a empresa 
e um fabricante de peças e acessórios concorrente, ou dois ou mais 
concessionários que competem no mesmo mercado.

Uma vez que as leis de concorrência e antitruste são muito 
complexas, leia sempre as políticas relevantes da empresa   e consulte 
o departamento Jurídico antes de tomar qualquer atitude que poderia 
ser vista como anticoncorrência. A seguir, indicamos alguns exemplos 
que, dependendo das circunstâncias, poderiam representar violações 
das leis antitruste:

Acordos com concessionários, distribuidores ou outros 
fornecedores para:
• Ditar preços de revenda
• Oferecer preços ou condições preferenciais
•  Exigir a compra de um produto como condição para vender 

um outro 

Discussões entre concorrentes sobre:
• Preços
• Mercados ou clientes
• Fornecedores
• Níveis de produção ou qualidade
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seleção de fornecedores e consultores 

Trata-se de Trabalho em Equipe. Sabemos que não podemos 

fazer tudo por conta própria, razão pela qual dependemos de 

fornecedores, consultores e prestadores de serviços para nos 

ajudar a alcançar nossos objetivos. Eles são considerados parte 

da nossa equipe e devem ser tratados de maneira coerente com 

nossos valores, comportamentos esperados e políticas relevantes. 

Precisamos oferecer aos potenciais fornecedores, consultores 

e prestadores de serviços a oportunidade de competir de 

forma justa, com base em desempenho específico e resultados 

comerciais. Por exemplo, é inadequado e injusto sugerir a qualquer 

fornecedor que não compraremos dele a menos que eles comprem 

de nós. 

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Uma	empresa	que	não	é	um	
fornecedor	atual,	mas	está	
competindo	pelo	negócio	
com	a	empresa	oferece	
à	Jill	ingressos	para	um	
jogo	da	NFL.	Ela	recusa	a	
oferta	porque	está	envolvida	
no	processo	de	seleção	
de fornecedores.

•	 	Em	vez	de	selecionar	um	
fornecedor	apenas	baseada	
na	recomendação	do	seu	
corretor,	Maya	envia	uma	
“Solicitação	de	cotação”	a	
vários	fornecedores.

•	 	Alexander	consulta	o	Processo	
de	Aquisição	Indireta	antes	de	
contratar	bens	ou	serviços	de	
um	fornecedor.

•	 	Mason	coordena	uma	análise	
competitiva	de	licitação/
revisão	de	agência	em	
relação	a	todos	os	potenciais	
fornecedores	(mesmo	com	
aqueles	que	têm	um	longo	
histórico	com	a	empresa).

UM TRATAMENTO jUSTO
Dê a fornecedores, consultores e prestadores de serviços uma chance justa de competir  

para fazer negócios com a empresa. Baseie as seleções finais em desempenho específico  
e resultados comerciais, assim como no nível de comprometimento do fornecedor em  

melhorar qualidade e custos.
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Presentes, entretenimento e refeições de negócios

Em algumas transações comerciais, é habitual, especialmente em 
uma empresa baseada em relacionamentos, dar e receber presentes, 
refeições ou entretenimento. Existem algumas orientações fornecidas 
pela empresa que você deve seguir para garantir que presentes, 
refeições ou entretenimento habituais não sejam considerados 
excessivos nem inadequados para uma relação comercial. Presentes, 
refeições e entretenimento de negócios que são considerados 
excessivos podem violar as leis que proíbem o suborno nos setores 
público e privado. Leia as políticas relevantes (como a Política de 
Viagem e Entretenimento e a Política Antissuborno) e entre em contato 
com o seu gerente ou os departamentos de viagens ou Jurídico 
para obter mais orientações. Normas adicionais são válidas   quando 
se trata de órgãos governamentais. Consulte a seção “Relações 
Governamentais” para obter mais informações. Além disso, a HDFS 
adotou uma política de proibição de presentes. Se você for funcionário 
da HDFS, consulte a Política de presentes (401H) para obter mais 
informações. 

•  Você deve consultar o departamento Jurídico antes de oferecer algo 
de valor a um representante ou oficial do governo.

•  Se a sua unidade de negócios estiver contemplando assinar um 
contrato com o governo, você deve entrar em contato com o 
departamento Jurídico antes de discutir as condições.

•  Refeições podem ser oferecidas, desde que tenham um objetivo 
comercial legítimo, tenham um custo razoável e sejam apropriadas 
em relação ao horário e local. 

•  Se permitidos, os presentes devem ser pouco frequentes e de 
valor moderado (levando em consideração as práticas regionais 
e habituais).

•  Os presentes devem estar de acordo com todas as leis locais.
•  Presentes não devem constranger a Harley-Davidson, nem a pessoa 

que o recebe nem a pessoa que o oferta.
•  Viagens, utilização de casas de férias, presentes e ofertas de 

entretenimento excessivos são intrinsecamente comprometedores e 
não devem ser aceitos.

•  É proibido dar ou receber presentes e/ou entretenimento de 
natureza sexual ou fazer propostas sexuais.

•  Dinheiro, vale-presentes ou seu equivalente nunca devem ser 
oferecidos ou recebidos como presente.

•  Presentes, refeições ou entretenimento nunca devem ser oferecidos 
ou recebidos em troca de uma promessa expressa ou implícita do 
destinatário de fornecer algum benefício comercial à empresa.

Observe que as práticas regionais e habituais representam uma parte 
importante do desenvolvimento e manutenção de uma relação de 
negócios adequada. Consulte o seu gerente ou o departamento Jurídico 
ou de Viagem se tiver perguntas.

Se oferecerem a você um presente, favor ou entretenimento excessivo, 
que possa ser percebido como violação dessas diretrizes ou pareça 
ser impróprio, informe a pessoa sobre o nosso Código de Conduta 
Profissional e recuse a oferta educadamente, devolvendo qualquer 
presente que tenha recebido.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Durante	seu	trabalho	no	
rali	de	Sturgis,	Uiara	teve	o	
cuidado	de	seguir	as	políticas	
de	refeições	e	entretenimento.	

•	 	Atsuo	recebe	uma	jaqueta	
de couro	de	presente	de	
um novo	licenciado	da	  
Harley-Davidson.	Ele	
agradece,	mas	a	devolve,	
explicando	que	o	presente	
não	é	aceitável	de	acordo	
com o	nosso	Código	de	
Conduta Profissional.

•	 	Jackson	recebeu	um	presente	
de	aniversário	de	preço	
moderado	de	um	funcionário	
de	um	fornecedor	de	longa	
data,	e	verificou	com	o	
departamento	Jurídico	se	
poderia	aceitar	o	presente.

•	 	Durante	uma	viagem	de	
negócios,	Darcy	usou	seu	
cartão	de	crédito	pessoal	para	
pagar	pequenos	presentes.
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relações goVernamentais
os funcionários deverão abster-se de oferecer presentes de 
qualquer tipo a representantes governamentais.

relações de negócios com o goVerno

Os relacionamentos sedimentam um caminho sustentável, e 
contamos com eles para promover nosso negócio em todo o mundo. 
Na construção dessas relações, é importante notar que, como 
regra geral, constitui uma violação do nosso Código de Conduta 
Profissional, da Política Antissuborno da empresa e de várias leis e 
normas oferecer ou pagar qualquer quantia em dinheiro ou oferecer 
ou conceder algo de valor aos representantes do governo com o 
objetivo de obter, manter ou direcionar negócios. 

Representantes do governo incluem oficiais do governo e os oficiais 
e funcionários de organizações internacionais públicas, como o 
Banco Mundial. Em muitos países, os termos “representantes do 
governo” e “oficiais do governo” também incluem funcionários de 
partidos políticos e candidatos a cargos públicos. Mesmo os oficiais 
e funcionários de empresas estatais ou controladas se qualificam 
como “representantes do governo” ou “oficiais do governo”, de acordo 
com algumas leis nacionais que proíbem o suborno.

As restrições de suborno de representantes e oficiais do governo 
também são válidas aos consultores e agentes que atuam em 
nome de um governo ou agência governamental, departamento 
ou organismo. Essas leis existem para proteger o bem público e a 
violação delas, na maioria das vezes, envolve sanções criminais. 

As regras sobre relações comerciais governamentais variam de um 
país para outro, ou mesmo localmente, e pode haver situações em 
que determinadas práticas sejam aceitáveis, não constituindo uma 
violação da lei nem das nossas políticas pagar refeições, oferecer ou 
trocar presentes de valor baixo, como camisetas, chaveiros ou bonés. 
Resumindo, você deve consultar o departamento Jurídico antes de 
oferecer algo de valor a um representante ou oficial do governo.

Se a sua unidade de negócios estiver contemplando assinar um 
contrato com o governo, você deve entrar em contato com o 
departamento Jurídico antes de discutir as condições.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Dotti	se	encontrou	com	o	
assistente	de	um	oficial	
do	governo	local	durante	
o	almoço	para	discutir	
um evento	futuro	da	  
Harley-Davidson.	Ela	pagou	
o	almoço,	porque	havia	
recebido	autorização	prévia	
do	departamento	Jurídico.	

•	 	Anthony	é	abordado	por	
um	consultor	que	afirma	
garantir,	por	uma	taxa	
excepcionalmente	elevada,	
que	pode	ajudar	a	  
Harley-Davidson	a	obter	
uma	autorização	necessária	
para	importar	produtos.	
Anthony	atrasa	a	negociação	
e	entra	em	contato	com	o	
departamento	Jurídico	para	
pedir	aconselhamento.

•	 	Bill	faz	parte	da	equipe	que	
está	se	preparando	para	
entrar	em	um	novo	mercado	
global.	Ele	imediatamente	
entra	em	contato	com	o	
departamento	Jurídico	
quando	lhe	pedem	para	fazer	
um	pagamento	significativo	
para	um	oficial	do	governo	
para permitir	que	a	  
Harley-Davidson	faça	
negócios	no	país.	

NEGÓCIOS GLObAIS
É geralmente proibido fazer pagamentos ou oferecer presentes a certos indivíduos com o objetivo 
de obter ou manter negócios ou de garantir vantagens comerciais relacionadas. Tais leis tendem a 

ser válidas nos setores público e privado (ou seja, business-to-business).
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trabalhar com goVernos

Há diretrizes rígidas que proíbem, com muito poucas exceções, 
oferecer qualquer coisa de valor, como refeições, viagens, 
hospedagem e presentes a representantes e oficiais do governo. 
Porque as leis variam de um país para o outro e de localidade para 
localidade, entre em contato com o departamento Jurídico antes de 
fazer uma viagem de negócios durante a qual você estará interagindo 
com funcionários do governo, bem como antes de convidar um filiado 
a um governo, agência governamental ou departamento para visitar a 
Harley-Davidson.

atiVidade Política e contribuições Partidárias

A Harley-Davidson não apoia ativamente um partido político em 
detrimento de outro. O departamento de Relações Governamentais 
constrói relacionamentos com oficiais do governo e organizações 
levando em consideração as leis, políticas e questões que afetam o 
negócio. Esse grupo também gerencia os comitês de ação política 
dos Estados Unidos. Se houver questões pendentes que a empresa 
considere que terão impacto sobre o negócio, poderemos pedir aos 
funcionários, concessionários, clientes e fornecedores que apoiem 
nossa posição de várias formas. À exceção das atividades aprovadas 
pelo departamento de Relações Governamentais, os fundos da 
empresa não podem ser utilizados para apoiar partidos políticos 
ou candidatos.

A empresa respeita o seu direito de apoiar ativamente os seus 
próprios partidos e candidatos. Entretanto, o trabalho de campanha 
e a angariação de fundos deve ser feita no seu tempo livre, sem usar 
recursos ou propriedades da empresa. Se uma contribuição pessoal 
planejada puder vir a ser considerada como envolvendo fundos, 
propriedades ou serviços da empresa, consulte o departamento de 
Relações Governamentais antes de fazer tal contribuição.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Durante	uma	campanha	
eleitoral,	Katie	fez	uma	
contribuição	de	US$	500,00	à	
campanha	presidencial	de	um	
candidato,	mas	não	indicou	
nenhuma	relação	com	a	
empresa.	

•	 	Um	político	local	quer	
fazer	um	discurso	em	uma	
propriedade	da	Harley-
Davidson.	O	líder	sênior	
entra	em	contato	com	o	
departamento	de	Relações	
Governamentais	para	obter	
aconselhamento.

•	 	Chatham	é	abordada	por	
um	político	que	quer	que	a	
Harley-Davidson	apoie	sua	
campanha.	Ela	encaminha	o	
político	ao	departamento	de	
Relações	Governamentais.

FAVORECIMENTO A PARTIDOS POLíTICOS
À exceção das atividades aprovadas pelo departamento de Relações Governamentais, os fundos  

da empresa não podem ser utilizados para apoiar partidos políticos, oficiais eleitos ou candidatos. 
Os funcionários não poderão sustentar posições políticas ou apoiar candidatos em nome da  

Harley-Davidson ou de qualquer de suas afiliadas subsidiárias.
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comissões e Pagamentos imPróPrios

Interagimos com as partes interessadas diariamente. Devemos 

fazê-lo de forma justa e sem comprometer nossa posição de 

sucesso sustentável. Assim, ao interagir com alguma parte 

interessada (funcionários do governo, consultores, fornecedores 

ou concessionários) ou qualquer outro indivíduo ou empresa, você 

não poderá lhes oferecer favores ou pagamentos que influenciem 

indevidamente a tomada de decisão deles em relação a você ou 

à empresa. Você também não pode pedir nem aceitar nenhum 

desses favores ou pagamentos que influenciem sua própria tomada 

de decisão. Essas proibições são válidas para decisões como a 

obtenção, concessão ou manutenção de negócios e/ou a influência 

indevida nas ações de funcionários governamentais e consultores.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	Em	agradecimento	pelo	
negócio,	um	fornecedor	
oferece	pagar	à	Nancy	uma	
pequena	porcentagem	dos	
lucros	resultantes	da	venda	
do	produto.	Nancy	recusa	
a oferta.	

•	 	Lou	está	adquirindo	um	
sistema	de	entretenimento	
doméstico	em	uma	loja	de	
produtos	eletrônicos.	O	
vendedor	pede	a	ele	uma	taxa	
melhor	de	financiamento	na	
compra	de	uma	motocicleta	
como	contrapartida	por	um	
desconto	sobre	o	preço	da	
mercadoria.	Lou	recusa	
a oferta.

•	 	Um	funcionário	da	União	
Europeia	diz	a	Jaeden	que	
ela	não	daria	continuidade	a	
uma	investigação	das	práticas	
comerciais	da	empresa	se	ele	
lhe	desse	duas	jaquetas	de	
couro.	Jaeden	recusa	a	oferta	
e	entra	em	contato	com	o	
departamento	Jurídico	para	
obter	aconselhamento.	

•	 	Uma	oficial	do	governo	
sugere	a	Ashley	que	ela	
estaria	disposta	a	ignorar	um	
pequeno	problema	regulatório	
se	a	empresa	oferecesse	
um	estágio	não	remunerado	
ao	filho	dela.	Ashley	
rejeita	a	oferta	e	informa	o	
departamento	Jurídico.

INFLUENCIAR OPINIõES
Não influencie de maneira inadequada nenhuma tomada de decisão (sua, de oficiais do governo, 
consultores, funcionários ou outros) fazendo ou aceitando pagamentos, favores ou contribuições 

que possam beneficiar você, a empresa ou terceiros.
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sustentabilidade
Preserve e renove a liberdade de pilotar. considere sempre 
o impacto que as decisões de negócios possam ter sobre 
o meio ambiente, as comunidades locais, os parceiros e 
os funcionários.

Por ser um dos nossos pilares estratégicos, a sustentabilidade 
é um componente importante da estratégia de longo prazo 
da empresa. Estamos comprometidos com a preservação e a 
renovação da nossa marca e experiência para as futuras gerações 
de clientes, pela criação de valor compartilhado e inclusão 
no mercado.

Buscamos maneiras de melhorar a saúde e o bem-estar do 
planeta, assim como a força e a vitalidade das comunidades onde 
habitamos e operamos. Além disso, procuramos sempre encontrar 
maneiras de reduzir o desperdício, o consumo e a emissão de 
energia e de água. 

Como empresa e como funcionários, devemos exercitar o 
discernimento e cumprir as nossas responsabilidades em 
relação aos aspectos ambientais e sociais da nossa utilização de 
instalações, processos e projetos dos nossos produtos. Existem 
leis e normas de proteção ambiental que orientam nossos esforços 
em relação a minimizar a emissão, a geração, a descarga e o 
descarte de materiais perigosos e de outros resíduos. Além disso, 
existem leis sobre a segurança dos funcionários e dos direitos 
dos trabalhadores. As decisões tomadas devem cumprir essas leis 
e normas.

Ainda de acordo com o pilar estratégico de melhoria contínua, 
somos estimulados a encontrar formas de reduzir o desperdício  
e o consumo de energia no nosso trabalho diário.

ESCOLHAS 
CERTAS

•	 	James	recebe	um	relatório	
concluindo	que	as	emissões	
da	fábrica	da	empresa	estão	
colocando	em	risco	a	saúde	
das	pessoas	que	moram	
próximas	à	fábrica.	Ele	
imediatamente	encaminha	o	
relatório	ao	seu	gerente,	para	
que	as	devidas	providências	
possam	ser	tomadas.

•	 	Enquanto	no	trabalho,	Maria	
descobre	um	pequeno	
vazamento	de	gasolina	e	o	
limpa	rapidamente.	Mesmo	
parecendo	que	o	vazamento	
foi	limpo,	ela	relata	o	
incidente	ao	seu	supervisor	
e	ao	governo	local,	por	
exigência	de	uma	lei	local.	

•	 	Janet	compartilha	a	agenda	
de	reuniões	do	departamento	
dela	eletronicamente	em	vez	
de	imprimir	cópias	para	os	
participantes.

PENSAR GLObAL E LOCALMENTE 
Considere o impacto ambiental das decisões comerciais antes de colocá-las em prática.  

Siga sempre as leis e normas ambientais. Encontre formas de reduzir o desperdício  
e o consumo de energia no seu trabalho.


