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Introdução ao Código de Ética e Conduta Empresarial
Na FMC, temos o compromisso de conduzir os negócios com honestidade e integridade, de acordo com todas
as leis aplicáveis. O Código de Ética e Conduta Empresarial (“Código”) é um exemplo de nossa dedicação
a esses elevados padrões empresariais. Esse documento resume os princípios éticos e legais que seguimos
diariamente em nosso trabalho e aplica-os às nossas políticas e práticas.
O compromisso da FMC com o Código começa no alto escalão da empresa. O Comitê de Responsabilidade
Corporativa da FMC é formado pela alta administração e está subordinado ao Comitê de Auditorias do
Conselho de Administração. O Comitê de Responsabilidade Corporativa avalia o cumprimento global da
FMC às leis aplicáveis e ao Código, supervisiona o programa de treinamento para esse fim e delibera as
respostas adequadas a assuntos importantes relacionados ao cumprimento das leis e do Código, bem como
os desdobramentos legais.
As leis e as normas variam em países e culturas diferentes, mas, como uma empresa global, temos o objetivo
comum e o compromisso contínuo de manter as mesmas normas elevadas em todos os lugares em que
atuamos. Algumas partes do Código estão voltadas às leis dos Estados Unidos porque esse é o país onde
a FMC foi constituída e onde se encontra a sua sede, sendo um país onde são mantidas muitas regras
empresariais. Entretanto, esse foco nos Estados Unidos não reduz a obrigação e o compromisso de também
cumprirmos as leis aplicáveis em outros países.
As obrigações do Código se aplicam: 1) à FMC Corporation, às suas subsidiárias, afiliadas, joint ventures
(empreendimentos conjuntos) e a todas as outras entidades controladas ou administradas –direta ou
indiretamente– pela FMC; 2) aos funcionários e diretores dessas entidades (no limite aplicável ao trabalho
que executam para a FMC) e 3) a fornecedores e prestadores de serviços em sua atuação em nome da FMC.
Todos nós, incluindo funcionários, executivos, diretores e outros profissionais vinculados ao Código, somos
responsáveis por conhecê-lo e obedecê-lo. Além disso, os gerentes de grupo, divisão e operações, bem como
os supervisores da FMC são responsáveis pelo cumprimento e aplicação do Código nas operações sob sua
responsabilidade. A inobservância dessas atribuições pode levar a ação disciplinar, incluindo demissão.
Solicitamos, também, que ao tomar conhecimento de qualquer infração ao Código, comunique a ocorrência
exata e imediatamente. As seções 3 e 4 contêm informações específicas sobre como exercer suas obrigações
relacionadas à comunicação desse tipo de ocorrência. Recursos de comunicação e informações também são
fornecidos ao final do Código. O Código não tem a pretensão de abranger toda e qualquer situação ética ou
legal. Portanto, todos devem usar de sabedoria, discernimento e bom senso.
Precisamos de seu compromisso em ajudar a manter a moral, a ética e o legado de obediência às leis, tão
importantes para a FMC. Sei que posso contar com isso.

Pierre Brondeau
Presidente, C.E.O. e Presidente do Conselho
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Código de Ética e Conduta Empresarial
1. Temos um compromisso com o comportamento ético.
Compromisso à ética
O comportamento ético é uma responsabilidade individual. Esperamos um comportamento que reflita altos
padrões éticos de todos os diretores, funcionários e outras pessoas vinculadas ao Código, independentemente
do cargo que ocupam ou do local onde trabalham. Nenhum diretor, executivo, gerente ou supervisor tem
autoridade para infringir o Código nem para exigir que um funcionário ou qualquer outra pessoa desrespeite
o Código ou outras políticas da FMC ou qualquer lei aplicável.
As obrigações incluídas no Código aplicam-se à FMC Corporation, às suas subsidiárias, afiliadas, joint
ventures (empreendimentos conjuntos) e a todas as outras entidades controladas ou administradas –direta ou
indiretamente– pela FMC; aos funcionários e diretores dessas entidades (no limite aplicável ao trabalho que
executam para a FMC) e aos fornecedores e prestadores de serviços em sua atuação em nome da FMC.
Responsabilidade da administração pela ética
Todos os executivos, gerentes e supervisores da FMC são responsáveis pelas ações dos funcionários a eles
subordinados, bem como por garantir o cumprimento do Código, de outras políticas da FMC e das leis
aplicáveis. Esses profissionais devem:
• 	Informar seus funcionários sobre as políticas da empresa, incluindo as relacionadas a questões legais
e ao comportamento ético;
• 	Assegurar a realização de treinamento adequado e contínuo para os funcionários e a aplicação
disciplinar a todos os que infringirem o Código;
• 	Evitar a contratação de pessoas predispostas a infringir qualquer lei ou regra aplicável, como as contidas
no Código; e
• 	Manter um ambiente de trabalho em que o debate construtivo, franco e aberto sobre ética seja uma
prática incentivada e esperada sem que haja receio de retaliação.
Nesse esforço, os gerentes podem e devem contar com o apoio dos departamentos Jurídico, de Auditoria e de
Recursos Humanos, bem como do Gabinete de Ética da FMC.

2. Cumprimos o Código, as outras políticas da FMC e as todas as leis aplicáveis.
Cumprimos o Código, as outras políticas da FMC e todas as leis aplicáveis ao conduzir nossos negócios.
Há países em que as práticas comerciais comuns são baseadas em códigos de conduta menos rígidos ou
diferentes do Código. Nesses países, os funcionários devem seguir o Código, exceto nas variações permitidas
pela lei local, tendo como base o bom senso ético e empresarial. O gerente de outra divisão pertinente, um
presidente ou um vice-presidente da FMC Corporation deve aprovar tal variação por escrito, na ausência do
gerente da divisão em questão. Entre em contato com um advogado da FMC se tiver dúvidas sobre a aplicação
da lei de qualquer país, sobre o Código ou sobre a relação ou qualquer conflito aparente entre eles.
Na incomum circunstância de um executivo ou diretor julgar adequado o descumprimento do Código, deverá
haver aprovação do Conselho de Diretores ou de um comitê do Conselho, além da imediata divulgação do
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ocorrido, conforme exigido pelas leis e regulamentações aplicáveis. Quanto a todos os outros funcionários,
somente um executivo corporativo, em conjunto com o Diretor Jurídico, pode aprovar tal descumprimento.

3. Cumprimos o Programa de Responsabilidade Corporativa da FMC.
O Comitê de Responsabilidade Corporativa
O Comitê de Responsabilidade Corporativa da FMC é formado pela alta administração e está subordinado
ao Comitê de Auditorias do Conselho de Administração. O Comitê de Responsabilidade Corporativa avalia
o cumprimento global da FMC às leis aplicáveis e ao Código, supervisiona o programa de treinamento para
esse fim e delibera as respostas adequadas a assuntos importantes relacionados ao cumprimento das leis
e do Código, bem como os desdobramentos legais. Além dos recursos fornecidos para esclarecer dúvidas
e comunicar as suspeitas de infrações ao Código, incentivamos os funcionários a entrar em contato com
o Comitê de Responsabilidade Corporativa neste endereço:
Oficina de ética de FMC
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
Estados Unidos
ou on-line:
https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp
ou: Linha de Consultas sobre Ética:
EUA 1-866-332-6800 (chamada gratuita)
Internacional: +1-704-759-2082 (chamada a cobrar)

4. Comunicamos suspeitas de descumprimento.
Qualquer funcionário que tomar conhecimento de uma possível infração ao Código deve comunicá-la
imediatamente, adotando o procedimento abaixo. Solicitamos que os funcionários encaminhem quaisquer
informações sobre essa suspeita, a despeito da identidade ou do cargo do implicado.
A FMC tratará as informações com confidencialidade, assegurando que nenhuma represália ou retaliação
sejam aplicadas contra qualquer pessoa que relate esse tipo de ocorrência em boa-fé.
Procedimento de comunicação de descumprimento
Relatório do funcionário: Qualquer funcionário que tome conhecimento de uma infração ao Código deve
comunicá-la imediatamente.
Investigação: A FMC tem por norma e objetivo investigar qualquer infração ao Código, às outras políticas
da FMC e às leis aplicáveis, comunicadas à empresa, bem como tomar as medidas adequadas, conforme
determinado pela companhia, com base nos resultados da investigação. As comunicações relacionadas
a infrações à contabilidade, aos controles contábeis e aos assuntos de auditoria serão investigadas sob

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL

3

a supervisão do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração. Todas as outras infrações serão
investigadas sob a supervisão do Gabinete de Ética. Contamos com a cooperação dos funcionários na
investigação das infrações comunicadas.
Confidencialidade: Os investigadores não revelarão a identidade de qualquer pessoa que comunique uma
suspeita de infração ou que participe da investigação. Os funcionários devem estar cientes de que o Gabinete
de Ética e o Comitê de Auditoria são obrigados a agir de acordo com os melhores interesses da FMC e não
como representantes pessoais ou advogados dos funcionários.
Proteção contra retaliação: É proibida qualquer forma de retaliação contra uma pessoa que, em boa-fé,
comunique uma infração ao Código, ainda que de maneira equivocada, ou que auxilie na investigação de
uma infração comunicada. Todo funcionário pode comunicar essas infrações sem medo de retaliação dos
colegas, supervisores ou outros indivíduos sujeitos a esse tipo de denúncia.
Disciplina quanto ao descumprimento
O descumprimento do Código resultará em ação disciplinar que varia de uma advertência à demissão.
Infrações cíveis ou criminais estão sujeitas a processos judiciais.

5. Valorizamos e protegemos nosso relacionamento com os clientes.
A fornecedora mais valorizada
Um dos objetivos principais da FMC é passar a ser a fornecedora mais valorizada pelos nossos clientes.
Para tanto, oferecemos produtos e serviços que melhor atendem às necessidades deles, criando uma relação
duradoura de cooperação e confiança.
Sempre tratamos os clientes com imparcialidade e honestidade, de forma congruente com todas as leis
aplicáveis e coerente com as boas práticas comerciais. Não fazemos comentários falsos nem enganosos sobre
outras empresas ou seus funcionários e produtos, mesmo que pertençam à concorrência.
Produtos seguros e de alta qualidade
Conduzimos nossos negócios com elevado apreço pela saúde e segurança dos usuários de nossos produtos
e serviços. Essa preocupação garante a segurança e fortalece o vínculo entre a FMC e seus clientes. Cada
funcionário tem um papel crucial em assegurar a qualidade e a segurança dos produtos FMC, do projeto
à produção, e também nas melhorias contínuas e no atendimento ao cliente.

6. Valorizamos e protegemos o relacionamento entre os nossos funcionários.
Respeito aos funcionários
A FMC tem o compromisso de respeitar a dignidade humana. Confiança, respeito e conduta empresarial
ética são essenciais para conquistar e manter relacionamentos sólidos entre os funcionários. O princípio
fundamental desses relacionamentos é o reconhecimento do valor e da contribuição pessoal de cada
colaborador. Na FMC, valorizamos a diversidade de nossos funcionários, além de julgar e tratar cada um
deles com dignidade e respeito. De acordo com as leis locais aplicáveis, funcionários e candidatos a vagas de
emprego na FMC são tratados com base em seu desempenho e em suas qualificações, a despeito de sua raça,
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credo, sexo, religião, nacionalidade, idade, deficiência física, orientação sexual ou condição de veterano de
guerra. É proibido qualquer tipo de assédio sexual.
Trabalho infantil / Trabalho forçado
Nós somos contra qualquer forma de trabalho infantil prejudicial e qualquer tipo de trabalho forçado ou
compulsório. Faz parte da política da FMC proibir o trabalho infantil prejudicial ou o uso de trabalho forçado
ou compulsório em nossos locais de trabalho, esperamos que nossos fornecedores e prestadores de serviço
façam o mesmo.
Respeito à privacidade dos funcionários
A FMC respeita a privacidade de seus funcionários, ex-funcionários e candidatos a vagas e apenas divulgará
informações sobre os funcionários por razões comerciais, de acordo com a lei aplicável. Essa prática é coerente
com o direito da FMC de monitorar as comunicações eletrônicas, conforme descrito posteriormente na
Seção 9.
Ambiente de trabalho seguro e saudável
A manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável é parte integrante das operações de nossos
negócios. Acidentes prejudicam os funcionários e diminuem o desempenho eficaz da empresa, bem como
a confiança das comunidades nas quais mantemos operações. Somos responsáveis por prevenir acidentes,
mantendo um ambiente de trabalho seguro, seguindo os procedimentos e as práticas de segurança e usando
todos os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
Intolerância ao abuso de substâncias
São proibidos o uso, a venda, a compra, a transferência, a produção, a posse e a presença de qualquer droga
ilegal ou não autorizada, sintética/projetada, ou de qualquer substância controlada (exceto medicamentos
prescritos legalmente), bem como o abuso de drogas prescritas, dentro das instalações da FMC ou em
circunstâncias que envolvam negócios da FMC ou, ainda, durante a operação de equipamentos da empresa.
Além disso, são proibidos o uso, a venda, a produção, a compra, a transferência ou a posse de álcool nas
dependências ou instalações da FMC (exceto em ocasiões autorizadas, com o apoio e a supervisão da
empresa). É proibida a influência do álcool durante a realização de tarefas ou obrigações relacionadas
aos negócios da FMC ou durante a operação de equipamentos da empresa.

7. Cumprimos as leis ambientais, de segurança e de saúde.
Temos o compromisso de proteger o meio ambiente, a saúde e a segurança de nossos funcionários, de
nossas famílias ou comunidades e do público através do cumprimento pleno de todas as leis aplicáveis
e do aperfeiçoamento contínuo de nosso desempenho em questões ambientais, de saúde e segurança.
Para atender às normas ambientais da organização, cada instalação de propriedade da FMC e por ela operada
deve demonstrar conformidade com todas as leis ambientais e de saúde pública pertinentes às operações
e estar em consonância com a legislação cabível, além de manter um diálogo aberto com as comunidades
locais sobre a natureza e os perigos dos materiais produzidos ou manuseados pela FMC.
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Política mundial da FMC para a saúde, a segurança e o meio ambiente
Nós da FMC adotamos a responsabilidade de proteger o meio ambiente, a saúde e a segurança dos
funcionários, de suas famílias, da nossa comunidade e do público como valores fundamentais da
sustentabilidade dos nossos negócios. Promover a saúde, a segurança e a proteção do meio ambiente
de forma clara é responsabilidade de todos os funcionários da FMC no mundo todo.
Segundo os Princípios Orientadores de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da FMC devemos:
•	Criar uma estratégia de negócios baseada em inovação, operações e em práticas de negócios sustentáveis
ao mesmo tempo em que buscamos o crescimento dos nossos negócios e o aprimoramento da
qualidade de vida das pessoas em todos os lugares;
•	Conduzir nossos negócios abertamente buscando proteger a saúde pública e ocupacional, o meio
ambiente e a segurança dos funcionários;
•	Empenhar-se em eliminar todos os acidentes e incidentes, com o objetivo de conseguir locais de
trabalho sem acidentes;
•	Dar prioridade às questões de saúde, segurança e meio ambiente na fabricação dos nossos produtos
e no planejamento de novos produtos, instalações e processos;
•	Cumprir todas as leis e regulamentações relacionadas à saúde, à segurança e ao meio ambiente;
•	Lutar para reduzir as emissões e os detritos, e usara energia e os recursos naturais com eficácia
conforme crescemos;
•	Estimular ativamente discussões construtivas com funcionários, fornecedores, clientes, vizinhos e
acionistas sobre o gerenciamento de questões relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente para
garantir melhorias contínuas;
•	Adotar os princípios do programa Responsible Care do ACC (Conselho Americano de Química)
ao trabalhar com funcionários, fornecedores, clientes, prestadores de serviços e parceiros a fim de
promover a administração responsável dos produtos e processos durante todo ciclo de vida e usos
finais pretendidos, no mundo inteiro;
A política de saúde, segurança e meio ambiente da FMC é aplicada por meio de padrões corporativos, políticas
de negócios e práticas de gerenciamento. A implementação é feita por intermédio do compromisso da gerência
e dos funcionários, da alocação de recursos humanos e financeiros suficientes e pelas ações de supervisão,
revisão e correção. Promover essa política é parte integral da conduta corporativa da FMC.

8. Valorizamos e protegemos nosso relacionamento com os fornecedores e prestadores
de serviços.
Procuramos manter nossa reputação como um cliente confiável, sendo imparciais e fidedignos nos negócios
firmados com os fornecedores. Sempre tratamos fornecedores e prestadores de serviços com imparcialidade
e honestidade e em conformidade com todas as leis aplicáveis.
Esperamos que nossos fornecedores compartilhem do nosso compromisso com a sustentabilidade e a produção
segura e de produtos de alta qualidade.
Esperamos que nossos fornecedores ajam de maneira ética e responsável a fim de apoiar a proteção e o respeito
da dignidade humana em seus locais de trabalho, de acordo com os padrões da FMC.
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9. Protegemos a nossa propriedade e a dos outros.
Somos responsáveis pela proteção dos ativos da FMC –incluindo propriedades físicas e bens intangíveis– além
de todas as formas de comunicação empresarial –como correio eletrônico, telefone, Internet e Intranet– contra
perda, roubo ou uso impróprio. Os ativos da FMC devem ser usados para os fins empresariais cabíveis e não
podem ser vendidos, alugados, cedidos nem descartados sem a devida autorização. Podemos fazer uso pessoal
de tais ativos somente de maneira ocasional e limitada, desde que as políticas da FMC sobre Uso Aceitável dos
Recursos de TI e outras políticas relevantes sejam seguidas, não haja um aumento mensurável nos custos e os
outros funcionários não sejam perturbados em decorrência de tal uso. Além disso, o uso de tais ativos para
ganho pessoal é proibido.
Usamos nossas comunicações eletrônicas e o acesso à Internet para fins comerciais.
As comunicações eletrônicas da FMC e os sistemas de acesso à Internet são ferramentas importantes, por
meio das quais conduzimos grande parte dos negócios da empresa. Esses mecanismos e dispositivos de
comunicação incluem e-mail, fax e sistemas de mensagens instantâneas. A FMC reserva-se o direito de
monitorar o uso de seus recursos de Internet e comunicações eletrônicas, bem como de investigar possíveis
impropriedades.
Os usuários não devem contar com o direito ao uso privativo dos sistemas de comunicações da FMC além do
que é exigido pelas leis. A empresa reserva-se o direito de filtrar qualquer conteúdo da Internet que considere
ofensivo ou inadequado. Toda utilização das comunicações eletrônicas e do acesso à Internet será feita de
acordo com as leis, regulamentações e políticas da FMC aplicáveis, e não deverá ser destinada a:
• 	Infringir direitos autorais, segredos comerciais, patentes ou outras leis relacionadas à propriedade
intelectual;
• 	Divulgar informações confidenciais da companhia por meio de redes sociais ou outros meios;
• 	Ameaçar, enganar, defraudar, assediar, difamar, intimidar ou ofender pessoas ou, ainda, infringir
a privacidade de qualquer indivíduo;
• 	Tentar obter acesso ilegal a outro sistema ou rede de computadores;
• 	Criar, executar, armazenar ou propagar conscientemente arquivos não aprovados como vírus, worms
(vermes), programas de captura de senha, trojans (cavalos-de-Tróia), etc.;
• 	Destruir ou desativar intencionalmente recursos da FMC nem impedir que outros usuários autorizados
empreguem tais recursos;
• 	Enviar mensagens tipo corrente e solicitações ou propagandas não autorizadas;
• 	Distribuir o endereço de e-mail comercial de outros funcionários da FMC para fins não comerciais
como assinaturas de boletins informativos particulares, websites de compras ou destinados a outros fins
não relacionados ao interesse profissional;
• 	Apresentar materiais ofensivos ou que contenham sexo explícito no local de trabalho;
• 	Acessar salas de bate-papo ou quadros de mensagens virtuais não relacionados ao trabalho, destinados
a jogos e/ou com conteúdo pornográfico; ou
• 	Fazer download de arquivos, exceto os necessários para fins comerciais e aprovados pelo departamento
de TI (tecnologia da informação) local.
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Comunicação de perda ou uso impróprio da propriedade
Todo indivíduo que souber da perda ou do uso impróprio de qualquer propriedade deverá comunicar o fato
a seu gerente ou supervisor, ou a outra pessoa encarregada da FMC. A pessoa que receber tal comunicação
deverá encaminhá-la de maneira cuidadosa e escrupulosa.

10. Protegemos as informações confidenciais da FMC e respeitamos
a confidencialidade alheia.
O que são informações confidenciais?
Informações confidenciais são aquelas que geralmente não chegam ao conhecimento do público e que, se
reveladas, podem ser prejudiciais à empresa, a seus clientes ou fornecedores ou, ainda, úteis à concorrência.
A FMC possui informações confidenciais valiosas, desenvolvidas ao longo de muitos anos, decorrentes de
investimentos consideráveis.
Esses dados incluem informações proprietárias e segredos comerciais como documentos científicos e
relacionados a vendas, finanças, economia ou engenharia, bem como listas de clientes, planos técnicos e de
marketing, fórmulas, métodos, técnicas, processos, procedimentos, programas e códigos –a despeito do modo
como são armazenados, compilados ou memorizados– e a FMC tem se empenhado em mantê-los sob sigilo.
Como protegemos as informações confidenciais?
Devemos proteger a confidencialidade dessas informações com o mesmo cuidado com que resguardamos os
bens físicos e outras propriedades da FMC. Além disso, a tomada de precauções para a manutenção do sigilo
desses dados deve ser uma prática constante na empresa. Não compartilhamos informações confidenciais
com, nem autorizamos seu uso por pessoas externas à FMC, nem com funcionários que não precisem tomar
conhecimento delas, exceto nas situações previstas em contratos ou na legislação. A obrigação de proteger as
informações confidenciais da FMC continua mesmo após o término do vínculo empregatício com a empresa.
Se for do interesse comercial da FMC divulgar informações confidenciais para alguém que não faça parte da
empresa e/ou permitir que uma pessoa que não faça parte da empresa use informações confidenciais, será
necessário firmar um contrato de confidencialidade antes de revelar tais informações. Um advogado da FMC
pode fornecer um contrato apropriado para a situação em questão. Uma lista dos advogados da FMC pode
ser encontrada no website da intranet do Departamento Jurídico http://www.fmcweb.com/lawyerslist. Além
disso, mantemos as informações em local seguro e inacessível, e somente as enviamos por meio eletrônico em
condições seguras.
Nossa obrigação de proteger as informações confidenciais inclui redes sociais. Os funcionários da FMC devem
seguir os mesmos procedimentos para proteger as informações confidenciais da companhia ao participarem
de atividades de redes sociais.
A FMC se empenhará, com todo o vigor, contra qualquer suspeita de apropriação e/ou uso indébito de
suas informações confidenciais. Se descobrirmos um possível roubo de nossas informações confidenciais,
levaremos ao conhecimento de nosso supervisor, de um advogado da FMC ou de outra pessoa indicada.
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11. Coletamos informações empresariais ética e legalmente.
Como parte da rotina diária de nossas empresas, reunimos informações estratégicas sobre
a concorrência, os fornecedores e os clientes, de maneira ética e legal. Grande parte dessas informações
úteis é obtida de fontes públicas, através de dedicação e persistência. Ao buscar informações de fontes não
públicas, agimos com honestidade e integridade, sem procurar, obter ou usar qualquer informação que viole
a legislação aplicável, incluindo, sem limitações, as seguintes leis: antitruste, de proteção a segredos comerciais
ou informações confidenciais e as voltadas às relações confidenciais entre funcionários e empregadores.
Para proteger as informações externas e confidenciais, recebidas nessa condição, a FMC geralmente segue os
procedimentos descritos nos acordos relacionados a tais informações. Não nos apropriamos indevidamente
de informações confidenciais de outrem.
Nos Estados Unidos, pessoas físicas e jurídicas que se apropriam indevidamente de segredos comerciais estão
sujeitas a ações judiciais civis por danos, assim como mandados de segurança e responsabilidade criminal, sob
a Economic Espionage Act (Lei de Espionagem Industrial), incluindo multas e prisão.
Não aceitamos, nem encaminhamos erroneamente, comunicações extraviadas a nós. Ante a suspeita de que
uma comunicação contendo informações sigilosas ou proprietárias –como planos de marketing ou projetos
de engenharia da concorrência– foi endereçada a nós por engano, comunique a ocorrência ao supervisor
e, no caso de comunicações eletrônicas, ao Diretor de Segurança de TI, para que possam tomar as medidas
necessárias.

12. Evitamos conflitos de interesses.
Não devemos nos envolver em qualquer atividade que possa criar conflitos entre nossos interesses pessoais
(incluindo os de nossos familiares próximos) e os da FMC, pois todas as decisões empresariais são tomadas
de acordo com os melhores interesses da empresa. É proibida a existência de qualquer conflito de interesses,
real ou potencial, entre a FMC e seus funcionários, a menos que aprovada especificamente por escrito, por
nosso supervisor (ou pelo Conselho de Administração, no caso de um diretor), que deve consultar o Diretor
Jurídico sobre o assunto. Para determinar a presença ou não de um conflito de interesses, considere o seguinte:
o montante em jogo, a posição do envolvido na FMC e a influência que poderá ter na realização de transações
comerciais de impacto à questão, além de todos os outros fatores relevantes.
As atividades que podem gerar conflitos de interesses incluem:
•	Envolver-se em qualquer outra atividade pessoal ou comercial não relacionada à FMC durante
o período de expediente ou com a utilização dos ativos da empresa;
•	Trabalhar como funcionário ou prestador de serviços independente para outrem (incluindo a condição
de autônomo) ou atuar em qualquer outra atividade que afete o desempenho no trabalho ou que
demande tempo ou atenção que deveriam ser dedicados aos assuntos da FMC;
•	Revelar ou usar, para proveito próprio, informações confidenciais obtidas por meio do cargo ocupado
na FMC;

*Para fins do Código, “família imediata” significa o cônjuge, os pais, filhos, irmãos, sogros, nora, genro, cunhados(as) e qualquer pessoa (além de empregados
domésticos) que compartilha sua residência. Esta definição não se aplica ao uso do termo “família imediata” (dependentes) para fins de cobertura médica e
outros planos de benefícios.
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•	Dispor dos ativos da FMC em benefício próprio. Essa política se aplica tanto aos bens físicos –como
equipamentos, carros, caminhões e materiais de escritório– quanto aos serviços fornecidos ou pagos
pela FMC, como acesso à Internet, correio eletrônico, telefone, fax e sistema de correio interno;
•	Aceitar qualquer tipo de empréstimo, presente, tratamento preferencial ou favores que coloquem –ou
pareçam colocar– o funcionário ou qualquer familiar próximo em obrigação explícita ou implícita
para com concorrentes, fornecedores ou clientes da FMC. Por exemplo, não fazemos qualquer tipo de
investimento em concorrentes, fornecedores ou clientes se não pudermos oferecer o mesmo benefício
aos outros, ou se houver risco do surgimento de um conflito de interesses –real ou aparente– advindo de
tais obrigações e responsabilidades. Podemos aceitar brindes e descontos promocionais oferecidos por
transportadoras, hotéis ou prestadores de serviços similares –por exemplo, programas de milhagem–,
desde que sejam oferecidos a todos os clientes e contanto que não haja nenhuma especificação da FMC
em contrário;
•	Adquirir participação em empresa com a qual a FMC esteja efetivando, ou estudando a possibilidade
de efetivar, uma fusão, aquisição, joint venture ou outro contrato importante. Este item abrange
os interesses pessoais e os dos familiares próximos. Em geral, esta política não pretende proibir
investimentos modestos em empresas de capital aberto. Entretanto, use o bom senso para evitar um
conflito de interesses, real ou aparente, ao analisar a possibilidade investir em empresa com ações
transacionadas na bolsa de valores. Por exemplo, não fazemos investimentos em concorrentes, clientes
ou fornecedores –mesmo em empresa de capital aberto–, se tivermos conhecimento interno de que
a FMC firmou, ou analisa a hipótese de firmar, um acordo comercial que possa ser financeiramente
importante para a FMC ou para a outra organização;
•	Ter um investimento vultoso em empresa de consultoria, trabalhar como consultor (ou como auxiliar
dele) para qualquer pessoa física ou jurídica (ainda que na condição de autônomo), que seja concorrente
(ou que esteja pensando seriamente nessa possibilidade), fornecedor ou cliente da FMC;
•	Fechar negócios em nome da FMC com cônjuge ou parente consanguíneo.
Além disso, nem funcionários nem familiares próximos* deverão aceitar a participação no conselho de
administração de qualquer concorrente, fornecedor de materiais ou serviços, ou cliente da FMC, sem
aprovação prévia por escrito do Diretor Jurídico da FMC.
Se um diretor tiver interesse pessoal em algum assunto da competência do Conselho, deverá revelar sua
intenção a todo o Conselho antes do debate sobre tal assunto ou deliberação, isentando-se da participação
na discussão e do voto relacionado à questão. Os interesses pessoais podem incluir relações comerciais,
industriais, bancárias, legais, contábeis, financeiras, de consulta ou filantrópicas, entre outras.
Procuramos questões relacionadas a esta política de conflito de interesses.
Qualquer transação ou relacionamento material, real ou potencial, com probabilidade razoável de levantar
um conflito de interesses será levado(a) imediatamente ao conhecimento de nosso supervisor. Se tiver alguma
dúvida quanto à aplicação desta política a uma atividade, relação, interesse ou transação específica (real ou
potencial), peça esclarecimentos a um supervisor ou gerente da FMC. Questões delicadas ou difíceis devem
ser encaminhadas a um advogado da empresa.

*Para fins do Código, “família imediata” significa o cônjuge, os pais, filhos, irmãos, sogros, nora, genro, cunhados(as) e qualquer pessoa (além de empregados
domésticos) que compartilha sua residência. Esta definição não se aplica ao uso do termo “família imediata” (dependentes) para fins de cobertura médica e
outros planos de benefícios.
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13. Cumprimos a legislação antitruste e outras leis que regem a concorrência.
A FMC tem como norma o cumprimento de toda a legislação antitruste e das leis que regem a concorrência,
aplicáveis às suas atividades. Embora cada sistema legal tenha leis diferentes quanto à concorrência, a maioria
é semelhante em questões fundamentais. Estas diretrizes estabelecem as condutas a serem evitadas sempre
e as que podem ser adotadas somente após a consulta a um advogado da FMC.
Quase todos os países em que a FMC tem empresas contam com essas leis. Entre eles estão: Estados Unidos,
Canadá, todos os membros da União Europeia (UE), Rússia, México, Brasil, Japão, Austrália e vários outros
países. Muitos deles (incluindo os Estados Unidos e os membros da UE) estendem a aplicação das leis que
regem a concorrência à conduta realizada fora de seus territórios, desde que tal conduta afete seu país. Por
exemplo, um acordo negociado no Brasil –para fixar preços de produtos fabricados no Brasil e exportados
para os Estados Unidos– pode estar sujeito a processos judiciais tanto nos EUA, sob a legislação americana,
quanto no Brasil, sob a lei brasileira.
As infrações à legislação antitruste e às leis que regem a concorrência têm consequências graves:
•	Nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros países, as infrações podem ser passíveis de processo
criminal, resultando em multas pesadas e prisão dos envolvidos;
•	Em vários países, penalidades civis rigorosas podem ser impostas e as empresas privadas podem mover
ações judiciais para recuperar prejuízos (nos Estados Unidos, as multas costumam ser equivalentes
a três vezes o montante da perda); e
•	Infrações também podem resultar em mandados judiciais ou administrativos, que limitam o modo
de operação da empresa. Nos Estados Unidos e na UE, as multas governamentais têm ultrapassado
USD 100 milhões em alguns casos e, nos EUA, as pessoas envolvidas têm cumprido pena de prisão.
Os prejuízos em ações judiciais privadas também têm excedido os USD 100 milhões.
Não fazemos acordo com nossos concorrentes quanto a preços, volumes ou capacidade de produção, locais
de venda ou outras questões relacionadas à concorrência.
Em quase todos os países onde a FMC tem empresas, é ilegal o estabelecimento de acordo entre os
concorrentes quanto aos seguintes itens:
•	Preços praticados junto aos clientes;
•	Outros termos relacionados ao preço, como as condições de crédito e de venda, além dos custos
de transporte;
•	Licitações numa situação de concorrência com o cliente;
•	Volumes ou capacidade de produção, incluindo a eliminação ou o desenvolvimento de capacidade;
•	A determinação de territórios em que cada empresa venderá ou não;
•	A determinação dos clientes para os quais cada empresa venderá ou não; ou
•	Se haverá boicote ou recusa em relação a negócios com determinados clientes, fornecedores ou
outros concorrentes.
Esses assuntos não devem sequer ser discutidos com um concorrente. Nesse contexto, “concordar” com um
concorrente pode significar não somente a existência de contratos formais, mas também de acordos verbais
e entendimentos informais. Mesmo conversas casuais sobre as tendências de preço do mercado, ou a respeito de
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eventual expansão ou enxugamento da capacidade da FMC ou do concorrente, podem ser usadas como evidência
de um acordo sobre o tema abordado.
Determinados acordos com a concorrência são legais em situações específicas, como o estabelecimento de
joint ventures, os contratos de licença de tecnologia e de suprimento, bem como as abordagens conjuntas em
lobby junto ao governo. É importante envolver um advogado da FMC no assunto, antes de começar esse tipo
de discussão com o concorrente, para avaliar a ação em questão, de forma a evitar a ocorrência de qualquer
infração real ou aparente.
Somos um concorrente agressivo, mas não conquistamos, nem abusamos de posições importantes, tampouco
dominamos o mercado de maneira ilegal.
O desempenho destacado e agressivo no mercado deve ser incentivado, não penalizado. A liderança do
mercado, conquistada por intermédio da venda dos melhores produtos ou da maior eficiência, é uma vitória
legal e uma meta correta para qualquer concorrente. Quando atingimos, ou estamos prestes a atingir, uma
posição de prestígio ou domínio no mercado, algumas atividades podem tornar-se ilegais, caso ajudem a
alcançá-la ou fixá-la. Uma posição de liderança e poder no mercado geralmente ocorre quando se detém
mais de 50% de participação no mercado, ou fatia em torno disso, dependendo do país e das circunstâncias.
Quando uma de nossas empresas atinge posição semelhante, ou está prestes a atingi-la, é necessário consultar
um advogado da FMC antes de envolvê-la em qualquer uma das seguintes atividades:
• 	Praticar preços abaixo do custo (às vezes, até abaixo do custo médio total);
• 	Condicionar ou vincular a venda de um produto à venda ou à compra de outro produto ou serviço;
• 	Recusar-se a fazer negócios com determinado cliente, fornecedor ou concorrente, se essa decisão lesar
a capacidade empresarial dele; ou
• 	Outra atividade que possa tirar o concorrente do mercado.
Essas atividades podem ser lícitas, mas isso depende de uma avaliação da questão específica e do mercado
envolvido. Ademais, nunca se deve adquirir patentes com informações falsas ou usadas para limitar a conduta
dos licenciados além do escopo da patente.
Não usamos recursos ilícitos para impedir a concorrência de negociar com clientes e fornecedores.
Muitas leis que regem a concorrência não permitem o cerceamento à liberdade competitiva de um cliente ou
fornecedor, se houver prejuízo à concorrência em geral, a um concorrente específico ou aos consumidores.
Consulte um advogado da FMC antes de envolver a empresa em qualquer uma das seguintes atividades:
• 	Aceitar acordos de compra ou suprimento exclusivo (geralmente chamados de “exigências”);
• 	aceitar acordos de distribuição exclusiva a um determinado território;
• 	Exigir que clientes ou distribuidores revendam nossos produtos somente em territórios específicos ou
apenas a determinados clientes ou classes de clientes;
• 	Fazer discriminação em relação ao preço, às condições de pagamento ou aos serviços prestados a
clientes equiparáveis, que adquiram os mesmos produtos;
• 	Recusar-se a fornecer um produto ou serviço a um cliente, a menos que ele também adquira outro
produto ou serviço; ou
• 	Exigir que o cliente não revenda seus produtos abaixo, ou acima, de determinados preços.
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Cumprimos as leis que regem as fusões e aquisições.
A maior parte das fusões e aquisições não viola as leis que regem a concorrência, exceto quando ocasionam
redução na competição em detrimento dos clientes. Em muitos países, é obrigatória a notificação de
grandes fusões e aquisições às autoridades governamentais competentes. Em geral, a comunicação deve ser
feita antes do término da transação. A FMC cumpre as leis que regem as fusões e aquisições, incluindo as
exigências quanto à notificação de operações dessa natureza. Para garantir o cumprimento da lei –e permitir
o planejamento antecipado necessário a fim de assegurar uma análise favorável do governo, de acordo com as
leis de concorrência aplicáveis– notifique um advogado da FMC se houver planos para a realização de uma
fusão ou aquisição.
Somos um concorrente forte, que adota práticas comerciais lícitas.
Muitos países têm leis que punem as fraudes e a interferência imprópria nas relações comerciais de um
concorrente, cliente ou fornecedor, através de difamação ou por outros meios. A FMC cumpre todas essas leis.

14. Cumprimos as leis e regulamentações referentes a negócios transnacionais.
Nós operamos nossos negócios de acordo com todas as leis aplicáveis. Ao fazermos investimentos ou
aquisições significantes, levamos em conta a sustentabilidade, a conformidade e outras considerações éticas.
Cumprimos todas as leis de controle das importações.
É política da FMC cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis às suas importações para os Estados
Unidos. Cada unidade de negócio é responsável por implementar e manter os controles internos necessários
para o cumprimento da legislação que rege as importações, além de tomar os cuidados normais com todas as
atividades de importação e esforçar-se ao máximo para garantir que os funcionários pertinentes entendam e
cumpram todas as leis americanas de importação.
Nos Estados Unidos, essas leis regem vários aspectos das importações, incluindo a aceitação dos produtos
importados para o país, a classificação e a avaliação para efeitos fiscais, a marcação do país de origem, os
relatórios ambientais, a segurança, a qualificação para programas de preferências especiais (por exemplo,
o NAFTA (North American Free Trade Agreement - Acordo Norte-americano de Livre Comércio)) e a
retenção de registros. A administração da FMC tem o compromisso de cumprir estritamente todas as leis
e regulamentações de importação, e espera que todos os funcionários implementem essa obrigação nas
operações empresariais da FMC. A implementação será feita por intermédio do compromisso organizacional,
da alocação de recursos humanos e financeiros suficientes e pelas ações de supervisão e correção. A FMC
estabeleceu um comitê Corporativo de Cumprimento às Leis de Importação e Exportação, composto
por representantes dos departamentos Financeiro, Fiscal, Jurídico e de TI, bem como de cada Grupo/
Divisão. Além disso, cada Grupo/Divisão deve ter um ICO (Import Compliance Officer), responsável
por supervisionar uma equipe interfuncional que garante o cumprimento às leis e regulamentações
das importações.
A administração da FMC também está comprometida com todos os aspectos do programa “C-TPAT”
(Parceria no Comércio Aduaneiro contra o Terrorismo), sob o qual a FMC é responsável pela segurança de
todos os produtos importados desde o ponto de origem até o destino final nos Estados Unidos e a cumprir os
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requisitos de programas similares em outras jurisdições. A FMC estabeleceu que a equipe de conformidade
com o programa C-TPAT também será responsável por manter cada grupo/divisão e todos os parceiros da
cadeia de fornecimento da FMC atualizados em relação a novos desenvolvimentos e conformidade com
o programa C-TPAT.
Cumprimos todas as leis de controle das exportações.
Os Estados Unidos e alguns outros países mantêm leis e regulamentações que restringem as exportações de
determinados produtos, serviços e tecnologias para certos países ou compradores. Cada unidade de negócios
e departamento é responsável por assegurar que seus itens sejam exportados dentro da lei, verificando se é
possível vendê-los ao país ou à pessoa que pretende comprá-los.
O governo americano mantém controles rígidos sobre as exportações de mercadorias, serviços e dados
técnicos dos Estados Unidos e sobre as reexportações de outros países. Essas restrições variam desde a
proibição quase total das vendas de quaisquer itens fabricados por empresas americanas, ou respectivas
subsidiárias, a determinados países embargados (como atualmente acontece com a Coreia do Norte e Cuba)
até proibições quanto à venda de determinados itens a pessoas ou organizações específicas. A legislação
americana exige a aprovação prévia de todos os itens a serem exportados, embora quase todos os produtos da
FMC sejam pré-aprovados.
Essas leis americanas podem se aplicar a muitos itens aparentemente inócuos, e a exportação de vários
equipamentos e produtos químicos está sujeita às exigências de licença e aos controles de exportação.
Do mesmo modo, a exportação de tecnologia pode ocorrer por meio da visita de um estrangeiro à fábrica
ou de uma ligação ou e-mail internacional. O rigor dos controles varia muito, dependendo da natureza dos
produtos e informações, bem como dos destinos finais. As regras são alteradas frequentemente, de acordo
com as mudanças nas políticas dos Estados Unidos e de seus aliados. As sanções quanto à infração desses
controles, mesmo que cometida inadvertidamente, pode ser severa e resultar em multas, reclusão e até mesmo
em extinção de todos os privilégios de exportação de uma empresa. O website na Intranet do Departamento
Jurídico contém informações adicionais sobre as várias leis de exportação, e os advogados da FMC podem
oferecer outras orientações e auxílio em questões relacionadas às exportações.
Não participamos de, nem concordamos com boicotes secundários contrários à política do governo
americano, incluindo o boicote dos países árabes contra Israel.
Cumprimos as rígidas leis e regulamentações americanas relacionadas aos boicotes secundários. Essas
leis e regulamentações podem se aplicar às subsidiárias e afiliadas da FMC fora dos Estados Unidos, se a
transação envolver algum tipo de comércio (por menor que seja) com os EUA. Além disso, mesmo se uma
transação comercial não envolver os Estados Unidos, ainda assim, poderá estar sujeita às penalidades fiscais.
A inobservância do cumprimento estrito às leis pode resultar em multas vultosas e punições fiscais para a
unidade de negócios. As leis americanas relacionadas aos boicotes secundários exigem:
• 	A recusa à participação em boicotes secundários contrários à política americana; e
• 	A comunicação de cada convite de adesão a esse tipo de boicote –com ampla interpretação, incluindo
discussões verbais e o recebimento de declarações pré-impressas em formulários comerciais padrão–
primeiramente ao Departamento Jurídico da FMC e depois ao U.S. Department of Commerce
(Departamento de Comércio dos Estados Unidos).
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Na prática, o boicote que mais comumente apresenta problemas é a política de determinados países árabes
que, além de proibir a importação de mercadorias de Israel, também afeta o comércio com empresas que
fazem negócios com essa nação (o boicote secundário). Qualquer solicitação comercial perguntando se a FMC
vende ou mantém negócios com Israel deve ser comunicada a um advogado da empresa.
As leis que regem os boicotes estrangeiros são complexas e as solicitações de adesão a um boicote estrangeiro,
ou de comprovação de adesão, devem ser comunicadas, mesmo se tal participação for permitida por lei.
Algumas ações são permitidas por lei –incluindo determinadas decisões de subsidiárias não americanas–, mas,
ainda assim, trazem consequências fiscais adversas para a empresa nos Estados Unidos. Se houver qualquer
dúvida sobre o efeito de uma solicitação ou cláusula contratual específica, consulte um advogado da FMC
e o Departamento Fiscal.
Para cumprir essas leis, cada grupo, divisão e operação deve fazer o seguinte:
• 	Estabelecer procedimentos para analisar todas as comunicações e documentos trocados entre a FMC,
clientes, distribuidores ou outras entidades em países que praticam o boicote. A análise deve ser
conduzida pelas pessoas responsáveis em cada divisão ou operação, que entendem as exigências das leis
aplicáveis, que conduzirão todas as análises mais aprofundadas necessárias e que entrarão em contato
com os departamentos jurídico e fiscal a respeito de qualquer solicitação de adesão a boicotes.
• 	Assegurar que o pessoal de vendas internacionais, entrada de pedidos, transporte, documentação
e crédito –que provavelmente entra em contato com eventuais solicitações de adesão a boicotes
estrangeiros– receba instruções sobre como cumprir essas leis e que sigam os procedimentos da
FMC com relação a essas leis.

15. Não praticamos subornos nem fazemos pagamentos impróprios.
Os recursos financeiros da FMC não devem ser usados para fazer pagamentos que violem qualquer lei
ou regulamentação aplicável. Embora esta política resuma a legislação normalmente aplicada, tais leis
e regulamentações podem ser ambíguas ou de difícil interpretação. Se não estiver certo quanto a algum
pagamento, consulte um advogado da FMC.
Não praticamos subornos comerciais.
Não praticamos subornos, propinas ou pagamentos semelhantes nem gratificamos pessoas ou organizações
com o intuito de fechar ou manter negócios nem de direcionar transações a qualquer outra pessoa ou empresa.
Esta política se aplica tanto a pagamentos feitos diretamente ou por intermediários.
Não pagamos subornos nem propinas a órgãos, funcionários públicos ou oficiais do governo.
Não oferecemos –direta ou indiretamente– dinheiro, presentes, favores, entretenimento, empréstimos, isenção
de tarifas ou outro item de valor a qualquer funcionário de órgão do governo americano, no âmbito federal,
estadual ou local, que regulamente ou faça transações comerciais com a FMC. Desde que não haja infrações
das regras ou das normas de conduta da FMC, ou da outra organização envolvida, durante as negociações
entre nossas empresas e órgãos do governo americano, ou em processos regulamentares junto ao governo
dos EUA, nossos funcionários podem oferecer refeições ou lanches, em situações cabíveis e relacionadas às
discussões comerciais em andamento.
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Não fazemos qualquer pagamento direto ou indireto –incluindo fundos pessoais, da FMC ou qualquer outro
tipo de valor– a nenhum oficial do governo ou funcionário público, partido político ou candidato eleitoral de
qualquer país, com o objetivo de:
• 	Fechar novos negócios ou renovar contratos com a FMC nem com qualquer uma de nossas subsidiárias
ou afiliadas; ou
• 	Direcionar negócios a qualquer outra pessoa.
Também não autorizamos esse tipo de pagamento através de terceiros, se soubermos ou tivermos forte suspeita
de que alguma parte dele será usada para pagar um oficial do governo ou funcionário público, partido político ou
candidato eleitoral.
A FMC não opera em países onde o suborno a políticos ou oficiais do governo é uma prática legal. Além disso,
os Estados Unidos e outros país promulgaram leis que classificam o suborno a oficiais de governos estrangeiros
como crime. A FMC cumpre todas as leis e regulamentações aplicáveis aos casos de suborno. Em especial, não
praticamos infrações às leis estrangeiras, ainda que as práticas comerciais locais aparentemente ignorem as
determinações legais. Mesmo sem a intenção de obter, reter ou direcionar negócios, não oferecemos presentes
e entretenimento a oficiais do governo ou funcionários públicos de qualquer país, além dos limites considerados
normais na respectiva nação. O valor desses presentes e entretenimentos não deve ultrapassar US$100,00 por
pessoa sem a prévia aprovação do Departamento Jurídico.
Em alguns países onde a FMC tem operações, é permitido e oportuno pedir auxílio quanto a processos ou
ações administrativas –não relacionados à obtenção ou à retenção de negócios–, desde que essa ação limite-se ao
pagamento de pequenas quantias a oficiais do governo ou funcionários públicos. Tais pagamentos facilitadores
podem ser lícitos, mas somente com a devida aprovação da empresa, baseada na apuração dos seguintes fatos:
• A empresa ou sua subsidiária tem direito à ação ou ao auxílio governamental solicitado;
• Tais pagamentos são aprovados pelo costume local; e
• Não há outra alternativa razoável.
A aprovação da empresa exigida para acelerar pagamentos está detalhada no padrão de Conformidade da
FCPA № G.210, que pode ser encontrado em [http://www.myfmc.com/finance/standards/Financial%20
Standards/G210—FCPA%20Compliance.doc.]. Todos os pagamentos facilitadores – a despeito do tipo de
aprovação – devem ser anuais.
Tomamos cuidados especiais ao nomear Representantes de Vendas, Distribuidores e Consultores.
Os acordos relacionados a comissões e honorários podem ser feitos somente com empresas ou indivíduos
que atuem como representantes de vendas comerciais, distribuidores ou consultores (denominados
“representantes”) de boa-fé. Tais acordos não poderão ser feitos ante a confirmação ou suspeita do interesse de
oficial do governo ou funcionário público em conduzir negócios com tais empresas, se a FMC tiver ou vier a
ter atividades comerciais com o órgão do governo ao qual tal oficial ou funcionário esteja vinculado. Todas as
unidades de negócios devem investigar o caráter e a reputação de cada candidato a representante comercial,
a fim de determinar sua adequação antes da contratação.
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Pagamos nossos representantes de forma transparente. Os pagamentos nunca devem ser feitos em dinheiro
e devem ser encaminhados ao escritório local do representante (não a um escritório estrangeiro ou conta bancária
no exterior), salvo aprovação em contrário do Departamento Jurídico.
Todos os acordos sobre honorários e comissões, feitos com representantes, devem ser formalizados por escrito.
Além das condições e dos termos de praxe, o contrato deve conter:
• Uma descrição clara dos serviços a serem fornecidos;
• 	O compromisso do representante em obedecer as leis aplicáveis, incluindo uma representação de que
nenhum pagamento proibido foi ou será feito ou prometido; e
• 	Uma declaração de que a FMC pode revelar a existência, os termos e as condições do contrato aos
órgãos governamentais autorizados. A título de comissão ou honorários pela ajuda na obtenção de
pedidos e por serviços pós-vendas, o representante deve receber um valor razoável, de acordo com as
práticas do mercado, com a linha de produtos envolvidos e com os serviços comerciais prestados. Os
contratos com representantes de vendas e distribuidores estão disponíveis junto aos advogados da FMC.

16. Respeitamos o processo político e cumprimos as leis que regem as
contribuições políticas.
Cumprimos plenamente todas as leis que regem a participação da empresa e dos funcionários em assuntos
públicos sujeitos aos procedimentos estabelecidos abaixo. A FMC incentiva os funcionários a exercerem seus
direitos e assumirem suas obrigações como cidadãos.
Quando aplicável, a legislação dos EUA permite que corporações façam contribuições a candidatos a cargo
público; tais contribuições devem se previamente autorizadas por escrito pelo negócio ou departamento que
estiver solicitando a contribuição, o conselheiro geral da FMC e o vice-presidente de assuntos governamentais
da FMC.
Essas exigências quanto às contribuições políticas relacionam-se apenas a contribuições políticas feitas com
recursos financeiros corporativos da FMC. Não restringem os funcionários em suas decisões pessoais quanto
às contribuições legais que vierem a fazer por conta própria ou por meio do Programa Bom Governo da FMC
Corporation. A FMC incentiva esse tipo de participação. Entretanto, os funcionários não devem ser reembolsados
por contas de despesas ou, ainda, por tais contribuições pessoais.
Em outros países, as contribuições políticas da FMC, ou de suas subsidiárias, podem ser autorizadas somente
quando permitido por lei, após consentimento prévio por escrito do executivo responsável pelas atividades da
FMC no país e pelos departamentos Jurídico e de Assuntos Governamentais.

17. Não participamos em negociações que envolvam informações privilegiadas ou
condutas ilegais correlatas.
Em geral, funcionários e diretores podem comprar ou vender os títulos de valores mobiliários negociados
publicamente da FMC e de outras empresas. No entanto, as leis americanas proíbem que uma pessoa com
informações privilegiadas compre e venda títulos dessa natureza. Mesmo pequenas infrações das leis que
regem os títulos de valores mobiliários podem levar a graves consequências.
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As punições incluem confisco de bens, multas civis de até três vezes o valor do lucro obtido ou da perda
evitada, prisão e multas vultosas. As regras para as informações privilegiadas se aplicam a todos os tipos de
títulos de valores mobiliários, incluindo ações preferenciais, obrigações do tesouro, papéis mobiliários, opções
e garantias; e também valem para o caso de o indivíduo detentor dessas informações efetuar diretamente
compra e venda desses títulos ou indicar esse tipo de transação a um amigo ou parente.
Os detentores de informações privilegiadas incluem:
• 	Executivos, diretores e funcionários da FMC que tomam conhecimento de informações não públicas
e relevantes no exercício do trabalho;
• 	Pessoas com relacionamento confidencial com a FMC, como banqueiros, consultores e advogados; e
• 	Pessoas que receberam informações relevantes de amigo ou conhecido sobre uma empresa com a
qual esse amigo ou conhecido tem um relacionamento. Embora as pessoas possam deter informações
privilegiadas sobre uma empresa, as regras comerciais que regem esse tipo de informação aplicamse somente às informações “relevantes”. Não há uma definição de relevância que se aplique a cada
caso, mas, em geral, as informações são consideradas relevantes quando há uma probabilidade
plausível de afetarem o valor das ações de uma empresa no mercado. Estes são alguns exemplos de
informações relevantes:
• 	Informações sobre os lucros de uma empresa;
• 	Planos de expansão ou fechamento de unidades, reduções no valor nominal ou baixas significativas nos
ativos de uma empresa;
• 	Determinadas transações como fusões com outras empresas, aquisições parciais ou totais de outras
empresas, venda parcial ou total de uma empresa, ofertas públicas de ações para ou por outra empresa; e
• 	Alterações importantes na diretoria.
Em virtude do rigor das multas e da complexidade das regras aplicáveis, entre em contato com um
advogado da FMC se tiver alguma dúvida relacionada à aplicação das regras que regem as informações
privilegiadas às operações de compra ou venda de títulos de valores mobiliários da FMC ou de qualquer
outra empresa.
Os executivos e os diretores FMC também estão proibidos de realizar transações envolvendo títulos de
valores mobiliários negociados publicamente da empresa durante qualquer período em que os participantes
dos planos de aposentadoria da FMC não puderam se envolver em tipos de transações semelhantes. Outros
detalhes sobre essas restrições estão disponíveis no escritório do Diretor Jurídico.

18. Atuamos imparcial e legalmente em licitações junto ao governo.
Conduzimos negócios com o governo dos Estados Unidos e outros clientes governamentais, seguindo
elevados padrões éticos. Reconhecemos a obrigação especial de proteger e preservar o bom nome e a
confiança do governo americano, dos outros clientes governamentais e dos contribuintes. Embora os
princípios fundamentais da honestidade permeiem todos os negócios da FMC, uma empresa que atende o
governo dos Estados Unidos, entre vários outros clientes governamentais, tem requisitos adicionais quanto
à imagem e à comprovação da justiça e da integridade.
Os riscos de infração às leis americanas relacionadas às licitações públicas são extraordinários, tanto para
a FMC quanto para os funcionários executivos e operacionais envolvidos. As punições comuns incluem
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prisão, multas vultosas para pessoas físicas e jurídicas, confisco de qualquer lucro sobre o contrato em
questão, além da suspensão ou proibição das operações de vendas com o governo americano a todas as
unidades da FMC.
Não só cumprimos a legislação aplicável e o Código, como também buscamos controlar rigorosamente os
custos, seguindo os padrões e as regulamentações de licitação do governo americano, com o intuito de oferecer
os itens constantes nos contratos governamentais com a qualidade ideal e o melhor preço possível. Consulte
um advogado da FMC para dirimir quaisquer dúvidas.

19. Mantemos registros precisos da empresa e os divulgamos de maneira completa, justa,
exata, oportuna e compreensível.
Divulgamos as informações necessárias de maneira completa, justa, exata, oportuna e compreensível, em
relatórios que a FMC arquiva junto aos órgãos determinados pelas leis, regras e regulamentações aplicáveis,
bem como por outras comunicações públicas cabíveis. Não serão tolerados relatórios desonestos, dentro e fora
da empresa, incluindo a comunicação ou a organização de informações na tentativa de enganar ou desorientar.
Não será feita nenhuma entrada nos livros e registros da empresa que intencionalmente oculte ou disfarce
a verdadeira natureza de qualquer transação.
A FMC adotou controles para assegurar a proteção dos ativos da empresa e a precisão de seus registros
e relatórios financeiros, de acordo com as necessidades internas e as exigências das leis e regulamentações
aplicáveis. Tais práticas e procedimentos contábeis estabelecidos devem ser seguidos para garantir o
registro completo e preciso de todas as transações. Todos os funcionários, em suas respectivas áreas de
responsabilidade, devem adotar esses procedimentos, seguindo as instruções do gerente encarregado da FMC.
Nenhum funcionário ou diretor pode tentar influenciar de modo inadequado a auditoria dos registros
financeiros da FMC ou interferir, direta ou indiretamente, nela. A infração dessas disposições deverá resultar
em ação disciplinar, culminando em demissão, e também pode levar o infrator à significativa responsabilidade
civil e criminal.
Se um funcionário tomar conhecimento de qualquer transação ou prática contábil imprópria, deverá
comunicá-la imediatamente, conforme descrito na Seção 4 deste Código.
Nossa obrigação de registrar e comunicar as informações de maneira precisa e honesta também se aplica
à exatidão com que são relatadas as horas trabalhadas, as despesas comerciais, os resultados dos testes de
pesquisa e outras atividades relacionadas à empresa.

20. Controlamos nossos registros adequadamente.
Para funcionar de maneira produtiva e eficaz, os registros devem ser controlados adequadamente.
Os documentos necessários para os negócios em andamento, ou exigidos por lei, devem ser mantidos em
arquivo, ao passo que todos os outros documentos devem ser descartados. Se o excedente não for eliminado,
os custos e a confusão na manutenção dos registros serão sempre crescentes.
Os documentos devem ser excluídos regularmente, à medida que se tornem desnecessários, e deve-se proceder
a uma revisão dos papéis, ao menos uma vez por ano, para separar o que deve continuar em arquivo. Em
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geral, nenhum documento deve ser retido por mais de dois anos, salvo se necessário para os negócios em
andamento ou se exigido por lei. Antes de eliminar documentos, funcionários e diretores devem consultar
a Política de Retenção de Registros da FMC, no website da Intranet da FMC [http://www.fmcweb.com/rrp].
Em caso de incerteza quanto à necessidade de guardar determinados documentos, consulte o administrador
de registros ou supervisor para ajudá-lo a julgar qual é a probabilidade de tais documentos serem necessários
no futuro. Sempre que houver a conjectura da vinculação de documentos a uma ação judicial ou investigação
do governo, guardaremos todos os itens possivelmente relevantes e suspenderemos de imediato a eliminação
ou modificação rotineira dos arquivos relacionados aos assuntos do litígio ou da investigação. Em hipótese
alguma, alteraremos qualquer um desses documentos. Se não tivermos certeza de que os documentos por
nós controlados devem ser mantidos em virtude de uma possível vinculação a ação judicial ou investigação,
pediremos orientação ao Departamento Jurídico.

21. Respondemos adequadamente às investigações do governo.
A FMC tem como norma cooperar com as investigações do governo, que quase sempre terminam sem
descobrir qualquer delito da empresa. Entretanto, a FMC deve estar apta a fazer uma avaliação coerente de
como responder a qualquer interrogatório específico.
É importante entender os princípios das investigações do governo agora –antes do início de uma investigação–
porque os investigadores geralmente procuram entrar em contato diretamente com os funcionários, mesmo
fora do local de trabalho. Por exemplo, os agentes do FBI têm a fama de aparecer sem aviso prévio na
residência de funcionários, de manhã bem cedo, para começar a fazer perguntas antes de o profissional sair
para o trabalho. Se um funcionário for procurado por um oficial ou investigador do governo para tratar de
assunto da FMC, deve se lembrar de quatro pontos elementares:
Não falamos em nome da FMC.
A maioria dos funcionários não está autorizada a atuar como porta-voz da FMC em investigações ou assuntos
legais. Em vez de fazer qualquer declaração em nome da FMC,
o funcionário deve:
• 	Pedir para o investigador procurar um advogado da FMC; e
• 	Entrar imediatamente em contato com seu supervisor, ou outro gerente responsável, e com um
advogado da FMC para comunicar o inquérito.
Pensamos seriamente em procurar a FMC antes de qualquer conversa com oficiais ou investigadores do governo.
A decisão de falar com um oficial ou investigador do governo cabe ao funcionário, mas a FMC recomenda
entrar em contato com um advogado da empresa antes de falar com esse tipo de representante público. Basta
pedir o nome e o número de telefone da pessoa que o procurou e dizer-lhe que a FMC entrará em contato
com ela.
• 	Em quase todos os casos, tudo o que um funcionário disser a um oficial ou investigador do governo
poderá ser usado contra ele mesmo, bem como contra a FMC e os outros funcionários da empresa.
• 	Um funcionário normalmente tem direito à presença de um advogado em qualquer conversa desse tipo.
Se o funcionário procurar a FMC, a empresa poderá enviar um advogado para ele nas circunstâncias
apropriadas.
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• 	Nos Estados Unidos e em muitos outros países, os investigadores do governo não têm o direito de
insistir em que um funcionário fale ou de ameaçá-lo ante uma recusa em se pronunciar.
• 	Se um funcionário decidir falar com o investigador do governo, deverá dizer a verdade. Declarações
falsas a um investigador do governo podem levar a processos judiciais.
Verificamos a autoridade do investigador.
Oficiais e investigadores do governo –e pessoas de entidades não governamentais como jornalistas, grupos de
interesses especiais e detetives particulares– às vezes usam a agressividade ou a tática da surpresa para tentar
interrogar funcionários quando, na verdade, não têm autoridade para exigir respostas às suas perguntas.
• 	Pergunte o nome do investigador e peça provas de sua identidade (como um distintivo ou carteira
de identificação do órgão para o qual trabalha). Nos Estados Unidos, os funcionários sempre têm
o direito de pedir identificação de alguém que tente interrogá-lo e o mesmo acontece geralmente em
outros países.
• 	Peça uma descrição do assunto e pergunte qual é a finalidade do inquérito. Os funcionários da FMC
nunca estão autorizados a falar com detetives particulares, jornalistas, grupos de interesses especiais
ou com pessoas similares sobre o trabalho que realizam na FMC, ou sobre os negócios da empresa,
sem autorização prévia.
Protegemos os documentos e as informações proprietárias da FMC.
Nunca forneça qualquer tipo de arquivo ou documento da FMC a um investigador, sem autorização prévia
específica de um advogado ou supervisor da empresa. Os arquivos ou documentos da FMC incluem arquivos
de computador, desenhos, papéis ou arquivos criados ou adquiridos para o trabalho da empresa. Esses
materiais são de propriedade da FMC, mesmo se mantidos em residência ou em outro local.
Uma exceção a essa regra é um mandado de busca ou outra ordem judicial semelhante. Não interfira na
atuação de qualquer policial que tenha um mandado de busca válido ou ordem judicial semelhante. Entre em
contato imediatamente com o Departamento Jurídico se receber um mandado de busca ou ordem judicial
semelhante.
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22. Recursos de comunicação e informações:
Solicitamos que, ao tomar conhecimento de qualquer infração ao Código, comunique a ocorrência exata
e imediatamente ao seu gerente, ao gerente de recursos humanos ou a um advogado da FMC. Os nomes,
números de telefone e endereços do Diretor Jurídico da FMC e de outros advogados da empresa estão
relacionados no diretório da companhia. Caso não se sinta à vontade para comunicar uma infração
a esses indivíduos ou se preferir fazê-lo anonimamente, escreva para:
FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
EUA
Ou on-line: https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp
Ou por telefone: Linha de Consultas sobre Ética da FMC:
EUA 1-866-332-6800. (chamada gratuita)
Internacional +1-704-759-2082 (chamada a cobrar)
Você pode denunciar essas irregularidades sem medo de retaliação.
Se tiver dúvidas ou perguntas sobre qualquer aspecto do Código, consulte o seu gerente, o gerente de recursos
humanos, um advogado, o Gabinete de Ética ou outra pessoa indicada na FMC.
A Linha de Consultas sobre Ética da FMC fornece:
•
•
•
•
•
•
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Cobertura contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana
Chamada gratuita para a maioria das instalações da FMC no mundo todo
Acesso a ligações a cobrar para locais internacionais
Serviço multilíngue – 100 idiomas
Garantia de confidencialidade e anonimato para quem liga
Atendentes treinados para receber chamadas de ética
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