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CÓDIGO DE CONDUTA

Caros colaboradores,

Tenho imenso orgulho de nosso pessoal em todo o mundo. Vocês 
são a chave para o sucesso da Burckhardt Compression como 
uma empresa internacional. Juntos, compartilhamos os mesmos 
valores: temos o compromisso de conduzir nossos negócios de 
maneira ética, lícita e com responsabilidade ecológica e social.

Este Código de Conduta apresenta as normas e princípios que 
regem a maneira como nossos colaboradores devem interagir 
entre si, com os nossos stakeholders, com nossos parceiros e 
com o meio ambiente em todas as nossas atividades comerciais. 
Juntamente aos nossos Valores e Comportamentos, o Código de 
Conduta define e impacta as decisões e ações em nosso cotidiano 
profissional. Esses instrumentos são o alicerce e o norte das nos-
sas condutas e da integridade da Burckhardt Compression. 

Gostaria de incentivar cada um de vocês a se engajar em uma 
cultura de respeito, abertura e confiança mútua. Estou conven-
cido de que, ao agir com responsabilidade, todos na Burckhardt 
Compression contribuem para a sustentabilidade do sucesso da 
nossa empresa.  

Meus sinceros agradecimentos pelo apoio de todos,

Fabrice Billard 
CEO
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QUAIS SÃO AS NOSSAS OBRIGAÇÕES? 

Cumprimos todas as leis e regulamentações 
Reconhecemos todas as leis, diretivas e normas locais, nacionais e internacionais e as cumprimos à risca. Além 
disso, cada colaborador é pessoalmente responsável por cumprir diretrizes internas. 

Protegemos a integridade e a reputação da Burckhardt Compression e de nossos parceiros
Nenhum colaborador atuará de maneira que possa prejudicar a confiança que nossos parceiros de negócios ou o 
público depositam na empresa. Nossas ações e pensamentos priorizam a prosperidade de longo prazo da empresa, 
não nossos interesses pessoais. Evitamos situações que gerem conflito entre nossos interesses pessoais e os 
da empresa. 

Promovemos a satisfação dos colaboradores e boas condições de trabalho
Esforçamo-nos para alcançar um alto nível de satisfação dos colaboradores. Acreditamos que somente colabora-
dores satisfeitos podem gerar clientes satisfeitos. Conduzimos pesquisas de clima organizacional regularmente 
e comparamos os resultados com os de outras empresas. Oferecemos jornadas de trabalho flexíveis ou de meio 
expediente a todos os colaboradores, sempre obedecendo às leis e regulamentações em vigor. 

Remuneramos os colaboradores de maneira justa em relação ao mercado. Para garantir isso, comparamos sis-
tematicamente as tarefas e níveis de qualificação de todos os colaboradores em relação a parâmetros internos 
e externos. Os colaboradores compartilham do sucesso financeiro da empresa por meio de programas de bônus 
adequados. Garantimos oportunidades igualitárias a todo o pessoal. Além disso, fomentamos o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos colaboradores. 

Levamos a saúde e a segurança muito a sério 
Cada colaborador é responsável por sua própria saúde e segurança, bem como pela saúde e segurança de seus 
colegas de trabalho. Todas as empresas do Grupo Burckhardt Compression tomam as precauções adequadas 
para a sua linha de negócios, de acordo com os riscos específicos envolvidos. Cumprimos todas as leis e normas 
de segurança relevantes. Também conduzimos análises de segurança do trabalho com o objetivo de implementar 
melhorias contínuas. A Burckhardt Compression aplica uma política de tolerância zero com o consumo de drogas 
e abuso de álcool durante o expediente.

Damos extrema importância à prevenção e à educação. Proporcionamos um local de trabalho e um ambiente 
profissional propícios ao bem-estar físico e mental de nossos colaboradores. Em caso de doença, acidentes, 
situações difíceis ou necessidades sociais, apoiamos nossos colaboradores o máximo possível, oferecendo apoio 
especializado, se necessário. 

Não toleramos discriminação 
Nenhum de nossos colaboradores deve sofrer discriminação, seja pela empresa ou qualquer outro colaborador, 
de qualquer maneira ou forma com base em gênero, faixa etária, religião, etnia, nacionalidade, orientação sexual, 
estado civil, orientação política, condição de saúde ou quaisquer outras características pessoais. Nossos cola-
boradores são livres para participar de organizações sindicais. Estamos cientes da nossa responsabilidade de 
apoiar pessoas com deficiência física ou mental, seja interna ou externamente, em parceria com outras entidades. 

Em nossa empresa, não há espaço para qualquer tipo de assédio sexual ou moral. Encorajamos nossos colabo-
radores a denunciar quaisquer incidentes, independentemente de serem vítimas ou testemunhas da situação 
em questão.

Respeitamos os direitos humanos
Assumimos a responsabilidade de respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A Burckhardt 
Compression busca evitar qualquer situação de cumplicidade com violação de direitos humanos. Não toleramos 
nenhum tipo de trabalho infantil ou forçado no âmbito das nossas atividades e parcerias de negócios. A Burckhardt 
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Compression exige de seus parceiros de negócios que sigam esse mesmo padrão, por meio do Código de Conduta 
do Parceiro de Negócios.

Não aceitamos favores ou subornos 
Independentemente do valor, os colaboradores não têm permissão para dar ou aceitar presentes em dinheiro. Os 
colaboradores não devem se envolver em nenhum ato de corrupção ou qualquer forma de suborno. Isso também 
se aplica a presentes de natureza não monetária que excedam um valor razoável e habitual no país de ocorrência. 
Com relação a despesas comerciais e de hospedagem, aderimos estritamente às regras locais para despesas. 

Nenhum pessoa física ou jurídica deve lucrar com uma relação pessoal com colaboradores da Burckhardt Com-
pression. Eventuais conflitos de interesse devem ser evitados. 

Não damos apoio financeiro a organizações políticas nem a candidatos ou ocupantes de função ou cargo político. 
Não toleramos atos de suborno e corrupção passivos ou ativos. 

Respeitamos as regras de livre concorrência 
Temos o compromisso de manter a concorrência justa, não havendo espaço para fixação de preços, prática de 
cartel ou outras atividades que colaborem para a concorrência desleal. Nossos colaboradores estão proibidos de 
tomar parte em qualquer acordo duvidoso ilícito ou antiético. Todos devem cumprir as leis e regulamentações 
antitruste. Diante da complexidade dessas questões, deve-se consultar especialistas sempre que houver alguma 
dúvida. Todos os colaboradores devem respeitar e manter as boas práticas de negócios. 

Mantemos nossa propriedade e segredos comerciais em segurança 
Tomamos extremo cuidado com nossos equipamentos, recursos e informações proprietárias. Segredos comerciais 
e proprietários não devem ser divulgados a terceiros, nem dentro nem fora da empresa, sem a devida permissão. 
Em especial, conhecimentos técnicos ou comerciais, desenhos, informações de clientes e outros dados e docu-
mentos confidenciais devem ser protegidos contra a perda ou acesso por pessoas não autorizadas. 

Ao usar recursos de tecnologia da informação, como e-mail ou a internet, todos os colaboradores devem aderir 
às regras de prevenção de perda ou repasse acidental de informações a terceiros. 

Cada colaborador tem a obrigação de cumprir integralmente as nossas regras internas que regem o tratamento 
de informações privilegiadas. Os colaboradores e seus familiares residentes no mesmo endereço não têm per-
missão para explorar informações confidenciais e não públicas para fins de negociação de ações da Burckhardt 
Compression Holding. 

Temos um compromisso com a sustentabilidade ecológica 
Somos uma empresa consciente da importância do meio ambiente e temos um compromisso com o uso cuidadoso 
de recursos energéticos e naturais. Por meio das nossas ações de planejamento, contribuímos para minimizar o 
consumo de energia, água e produtos químicos de todos os tipos, bem como abordamos o problema das emissões. 
Esforçamos-nos para o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental de nossos produtos e serviços, e 
garantimos um processo de aquisição de matérias-primas cuidadoso e em conformidade com quaisquer restrições 
ou embargos em vigor. Fomentamos e promovemos o treinamento de conscientização de nossos colaboradores e 
também incentivamos nossos clientes e fornecedores a adotarem um comportamento ambiental responsável. Não 
endossamos atitudes de perseguição de lucros e corte de custos em detrimento de impacto negativo ambiental 
e sobre as pessoas. Ao contrário, empregamos ações para garantir a sustentabilidade ao promover o equilíbrio 
dos aspectos econômicos, ambientais e sociais.
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COMO GARANTIMOS QUE NOSSOS COLABORADORES SEGUEM NOSSO 
CÓDIGO DE CONDUTA?  

Implementação e monitoramento 
Todos os colaboradores do Grupo Burckhardt Compression adotam e mantêm os princípios do Código de Conduta 
da Burckhardt Compression, como condicionante de seus vínculos empregatícios. Os gestores têm ainda a obriga-
ção de informar e treinar suas equipes com base nesses princípios. Infrações a esses princípios são investigadas, 
sendo empreendidas medidas de resposta adequadas, incluindo o desligamento sumário e o processo criminal, 
se justificado.

O monitoramento frequente é fundamental para as operações internacionais da empresa, a fim de garantir que 
os procedimentos e diretrizes estejam sendo seguidos e de prestar o apoio necessário aos colaboradores. 

Incentivamos e solicitamos que os colaboradores que tomarem ciência de uma violação a este Código de Con-
duta ou outras diretrizes e princípios éticos denunciem o ocorrido pelos nossos canais de comunicação padrão 
(superior imediato, equipe local de recursos humanos, departamento jurídico) ou, como último recurso, usem 
o canal de denúncias Speak Up da Burckhardt Compression. O canal Speak Up é uma ferramenta terceirizada 
independente e, além disso, as denúncias podem ser feitas de maneira anônima. A Burckhardt Compression não 
aceitará nenhum tipo de discriminação ou retaliação contra quem fizer denúncias em boa-fé.

O canal Speak Up recebe denúncias pela internet ou por telefone. Tais denúncias serão tratadas de 
maneira confidencial e não poderão ser manipuladas como desculpa para perseguição ou demissão. 
Para mais informações sobre a estrutura e o funcionamento do canal de denúncias Speak Up, consulte 
https://www.burckhardtcompression.com/speak-up.
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Burckhardt Compression Holding AG
CH-8404 Winterthur, Switzerland
Tel. +41 52 262 55 00
Fax +41 52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com
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