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Uma mensagem do nosso 
presidente e diretor executivo
Caros funcionários da Fortive,

Com o lançamento da Fortive, temos uma oportunidade incrível de criar uma 
empresa nova e única baseada em um alicerce sólido. Um princípio importante 
em nosso sucesso passado tem sido nosso compromisso absoluto com a 
integridade e transações comerciais éticas. Estamos empenhados em fazer a coisa 
certa. Juntamente com nossos talentosos funcionários, nosso enorme portfólio de 
produtos e nosso compromisso com o Sistema de Negócios Fortive, a adesão aos 
padrões éticos é fundamental para o nosso futuro. 

Cada um dos Valores da Fortive fala de como fazemos nosso trabalho com 
integridade. “Desenvolvemos equipes extraordinárias para obter resultados 
extraordinários” incorpora a noção de promover um desempenho excepcional, 
em um ambiente isento de atribuição de culpa e respeitoso. “O sucesso dos 
clientes inspira nossa inovação” afirma que a qualidade sempre estará no 
primeiro plano de nossas decisões. Todos os nossos 24.000 colaboradores 
concordam com a frase “Kaizen é nosso estilo de vida”, comprometendo-nos com 
o espírito de melhoria contínua. E, finalmente, “Competimos pelos acionistas” 
enfatiza que nossas partes interessadas (acionistas, clientes e funcionários) 
desejam estar associadas a uma empresa que mantém os mais elevados padrões 
de integridade.

O princípio fundamental permanece simples: atuar com honestidade e 
imparcialidade em todas as nossas negociações feitas em nome da Fortive. No 
entanto, esse princípio nem sempre é simples de aplicar no complexo ambiente 
internacional jurídico e comercial em que atuamos. Os Padrões de Conduta da 
Fortive seguintes fornecem orientação para seus negócios e conduta pessoal, 
mas não podem prever todas as situações. Há muitas pessoas e recursos 
disponíveis para os funcionários na Fortive e em sua OpCo; seu gerente, o 
departamento jurídico e de conformidade, o departamento de recursos humanos, 
o departamento de auditoria interna, nossa equipe de liderança e nossa linha 
direta existem para ajudar. Falem! Queremos ouvir a sua opinião. 

Sempre enfrentaremos desafios, prazos finais, métricas, uma “maneira mais 
simples”, e devemos ser fortes o bastante para suportar essas pressões. Nosso 
compromisso com a ética e nossa cultura de integridade devem estar presentes 
em todos os produtos que fabricamos, em toda a interação que tivermos uns com 
os outros, com nossos clientes e fornecedores, e em todas as oportunidades de 
negócios que criamos. Nossos clientes e parceiros de negócios esperam por isso. 
Nossos acionistas exigem isso. É assim que fazemos negócios.

Equipes extraordinárias agem com integridade. A cultura de integridade e 
conformidade da Fortive é sustentada e fortalecida por cada um de vocês se 
empenhando diariamente para atuar com imparcialidade e honestidade e em 
conformidade com todas as leis pertinentes. Obrigado por fazerem a sua parte.

Jim Lico
Presidente e 

CEO
Maio de 2016
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Desenvolvemos equipes extraordinárias  
para obter resultados extraordinários
•  Somos uma equipe de pessoas empenhadas na criação de tecnologia fundamental para resolver 

os desafios mais cruciais do mundo. 

•  Desenvolvemos nossas equipes e a nós mesmos, enfrentando desafios que propiciam 

oportunidades de aprendizagem e aceleram o progresso. 

• Buscamos soluções para a causa principal baseadas em fatos, não em culpa.  

•  Somos responsáveis pelos nossos resultados e por obtê-los de forma não política e não 

burocrática. 

•  Temos integridade elevada e respeito pelos outros.  

Nossos valores
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O sucesso dos clientes inspira nossa inovação
• A qualidade está sempre em primeiro lugar!

•  Nossa criatividade e diligência movem os produtos, serviços e processos de nossos clientes 

para frente.  

•  Sonhamos, desenvolvemos e apresentamos ofertas inovadoras para desenvolver melhores 

negócios e promover nossa própria aprendizagem. 

• Incentivamos ideias não convencionais, tanto grandes quanto pequenas. 

• A opinião dos nossos clientes orienta nosso pensamento.

Kaizen é o nosso estilo de vida 
• Buscamos fervorosamente encontrar um melhor caminho. 

•  Através de um compromisso com a melhoria contínua, combinamos a força de uma empresa 

estabelecida com a mentalidade de inovadores. 

• O Sistema de Negócios Fortive (Fortive Business System, FBS) é essencial para a nossa cultura.  

• O FBS propicia um conjunto de ferramentas rico com o qual nos desenvolvemos e crescemos.

•  Processos sólidos e passíveis de repetição resultam em melhor qualidade, entrega e custo que 

satisfazem os nossos clientes além das suas expectativas.

Competimos pelos acionistas
•  Empregamos o capital onde ele pode ser mais eficaz, interna e externamente, para responder às  

demandas de mercado. 

•  Os lucros são importantes porque atraem e mantêm interessados leais, tanto acionistas quanto 

funcionários, por longo prazo.
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Introdução
É fundamental para o sucesso da Fortive que cada funcionário de cada empresa Fortive 
atue com o mais alto nível de integridade e em conformidade com todas as leis e políticas 
pertinentes. Os Padrões de Conduta da Fortive expressam essa expectativa fundamental 
e oferecem orientações sobre como responder a perguntas comuns sobre integridade 
e conformidade que surjam no decorrer regular dos negócios da Fortive. Os Padrões de 
Conduta também fazem referência a outros recursos disponíveis a todos os funcionários 
com a finalidade de abordar as diversas perguntas relacionadas com integridade e 
conformidade que possam surgir e que não estejam especificamente respondidas em 
nossos Padrões de Conduta.
 
Tomar decisões de negócios corretas, com integridade e em conformidade com todas 
as leis e políticas pertinentes, nos ajuda a manter a confiança que desenvolvemos com 
as diversas partes interessadas, ou seja, os nossos acionistas, clientes, fornecedores, 
parceiros de negócios e as comunidades em que atuamos, além de definir a base para o 
nosso sucesso futuro.
 
Algumas definições de que você deve ter conhecimento ao ler os nossos Padrões de Conduta:
“Fortive” e “Empresa Fortive” ou “Empresas Fortive” referem-se à Fortive Corporation e a 
cada uma das empresas operacionais da Fortive Corporation no mundo todo, sejam elas 
subsidiárias diretas ou indiretas. 

“Funcionários” refere-se a todas as pessoas empregadas pelas Empresas Fortive (inclusive 
diretores) e, quando estiverem atuando em nome das Empresas Fortive, os conselheiros 
das Empresas Fortive.
 
Os Padrões de Conduta da Fortive podem ser revisados de tempos em tempos. A versão 
atualizada está sempre disponível no Fortive Connect.
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Aplicação dos nossos  
Padrões de Conduta 
Os nossos Padrões de Conduta se aplicam a todos os funcionários e Empresas Fortive no mundo todo. 
Os funcionários poderão ser solicitados a declarar que leram, entenderam e estão em conformidade com 
os nossos Padrões de Conduta. No entanto, os nossos Padrões são aplicados com ou sem a declaração 
do Funcionário. Também esperamos que os nossos agentes, representantes, contratados independentes, 
consultores, fornecedores, parceiros de negócios e outros que apoiam o nosso negócio atuem com os 
mesmos níveis de integridade e conformidade que os nossos Padrões de Conduta exigem dos nossos 
funcionários.

Conflitos entre os nossos Padrões  
e as políticas da Empresa Fortive  
ou leis pertinentes
As Empresas Fortive operam no mundo todo e estão sujeitas a diferentes leis. As Empresas Fortive também 
divulgam suas próprias políticas para abordar condições locais. Se uma lei pertinente entra em conflito com os 
nossos Padrões de Conduta ou com uma política da Empresa Fortive, ou se concede aos funcionários outros 
direitos ou proteções, a  lei deve ser observada e os funcionários afetados têm direito a esses outros direitos 
ou proteções. Se uma política da Empresa Fortive entrar em conflito com os nossos Padrões de Conduta, 
você deve seguir os nossos Padrões de Conduta e não a política da Empresa Fortive. Costumes ou práticas de 
negócios locais que entrem em conflito com os nossos Padrões de Conduta ou com uma política da Empresa 
Fortive não são permitidos, a menos que exigidos pela legislação local.

Como abordamos preocupações e  
denunciamos violações – Expressando as 
nossas opiniões!
Os nossos Padrões de Conduta e outras políticas da Fortive incluem muitas dúvidas comuns relacionadas  
com integridade e conformidade que você possa ter no decorrer normal dos negócios. Sempre que você se 
questionar sobre um problema de integridade ou conformidade, envolvendo ou não suas próprias decisões 
ou as decisões de outro funcionário, consulte os nossos Padrões de Conduta e outras políticas da Fortive para 
obter orientação. Se continuar com dúvidas, discuta o problema com o seu supervisor direto ou o seu gerente, 
um supervisor ou um gerente mais sênior, um membro do departamento de recursos humanos ou jurídico da 
sua Empresa Fortive ou com qualquer membro do departamento de recursos humanos, jurídico ou auditoria 
interna da Fortive Corporation.
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Se você achar que uma violação da lei ou dos nossos Padrões de Conduta ou de outra política da Fortive pode ter 
ocorrido ou poderá ocorrer, manifeste-se!  Denuncie a violação ou a violação potencial ao seu supervisor direto ou ao 
seu gerente, ou a qualquer um dos seguintes recursos:

• Outro gerente ou supervisor da sua Empresa Fortive.
• O departamento de recursos humanos ou jurídico da sua Empresa Fortive.
• Qualquer membro da equipe de auditoria interna da Fortive Corporation.
• O departamento de recursos humanos ou jurídico da Fortive Corporation.
• A Linha Direta de Integridade e Conformidade da Fortive em fortive.ethicspoint.com
• Qualquer membro do conselho de administração da Fortive Corporation.

Todos os funcionários são incentivados a levantar dúvidas quando estiverem incertos a respeito de um problema de 
integridade ou conformidade e devem denunciar imediatamente qualquer violação real ou potencial da lei, dos nossos 
Padrões de Conduta ou de qualquer outra política da Fortive, a menos que determinado de maneira contrária pela 
legislação local. Ao levar dúvidas ou violações ao conhecimento da administração, você está ajudando a garantir que a 
Fortive atinja e sustente os mais elevados níveis de integridade e conformidade, além de ajudar a criar a base do nosso 
sucesso futuro. Apresentamos alguns outros pontos importantes que devem ser considerados quanto à denúncia de 
violações:

• Nenhum funcionário deve relatar nenhuma violação a nenhum indivíduo que esteja envolvido com a violação.
• Caso você apresente uma preocupação e o problema não seja resolvido, apresente a preocupação recorrendo a 

outro canal.
• Apresentar denúncias falsas intencionais ou de maneira imprudente pode resultar em ação disciplinar, inclusive 

demissão (sujeito às leis pertinentes e ao contrato de trabalho em questão).

As denúncias feitas à Linha Direta de Integridade e Conformidade da Fortive podem ser feitas no anonimato se 
permitido pela legislação local. Observe, no entanto, que manter o anonimato pode limitar a capacidade de a Fortive 
conduzir uma investigação completa. Portanto, incentivamos você a fornecer informações detalhadas, inclusive a sua 
identidade, ao fazer uma denúncia. 

Investigação de denúncias e as consequências 
das violações
Todas as violações da lei, dos nossos Padrões de Conduta ou de outras políticas da Fortive que forem denunciadas 
serão investigadas. Os funcionários responsáveis por violações estarão sujeitos a ações disciplinares adequadas às 
circunstâncias e conforme a legislação pertinente, até e inclusive demissão. Dependendo da natureza do incidente, as 
pessoas envolvidas também podem responder processos judiciais por ilícitos civis ou criminais.
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Não há retaliação
Em se tratando de preocupações relacionadas com integridade e conformidade, lembre-se sempre de que o 
silêncio não nos ajuda, nos prejudica. Por esse motivo, todos nós devemos promover um ambiente em que 
todos os funcionários se sintam à vontade para buscar orientação a respeito de dúvidas sobre integridade 
e conformidade, denunciando, de boa-fé, violações da lei, conhecidas ou suspeitas, dos nossos Padrões de 
Conduta ou de outras políticas da Fortive. Fazer uma denúncia "de boa-fé" significa que você fornece todas as 
informações de que dispõe e relata o fato com honestidade, independentemente de a investigação sobre a sua 
denúncia descobrir ou não alguma conduta indevida praticada. Caso você se sinta retaliado por ter feito uma 
denúncia de boa-fé, entre em contato com um dos recursos mencionados em “Como abordar preocupações e 
denunciar violações”.

O funcionário que cometer um ato de retaliação estará sujeito a ações disciplinares adequadas às 
circunstâncias e conforme a legislação pertinente, até e inclusive  demissão.

Outras expectativas para gerentes  
e supervisores
Os funcionários que desempenham a função de gerentes ou supervisores de outros funcionários são líderes 
da Fortive e devem cumprir os Padrões de Conduta com palavras e ações, definindo um exemplo sólido a ser 
seguido por outros funcionários. Se você é gerente ou supervisor:  

• Nunca ignore comportamento ilícito, violações dos nossos Padrões de Conduta, violações das políticas 
pertinentes da Empresa Fortive, nem outra conduta de algum funcionário que você supervisione e que não 
atenda às nossas altas expectativas de integridade e conformidade por parte do funcionário.

• Garanta que os funcionários que você supervisiona estejam familiarizados com os nossos Padrões de 
Conduta, as respectivas políticas da Empresa Fortive e a importância de uma cultura sólida de integridade e 
conformidade.

• Proporcione um ambiente de trabalho em que o funcionário se sinta confortável para discutir os nossos 
Padrões de Conduta, leis e políticas pertinentes da Empresa Fortive e expressar as dúvidas dele.  

• Comunique prontamente a um funcionário de cargo mais elevado da Fortive qualquer preocupação 
relacionada com integridade e conformidade que seja apresentada a você para que seja tomada uma 
providência, ou garanta pessoalmente que essa preocupação será investigada objetivamente e abordada 
adequadamente.

• Nunca pratique retaliação contra algum funcionário que tenha relatado, de boa fé, alguma preocupação 
relacionada a uma conduta imprópria real ou suspeita, e aplique a devida medida disciplinar a alguém que 
retalie ou permita que ocorra retaliação.
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Desenvolvemos equipes extraordinárias 
para obter resultados extraordinários 
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Respeito pelos nossos funcionários
Na Fortive, temos o compromisso de tratar os nossos funcionários com respeito, dignidade e imparcialidade. 
Para cumprirmos esse dever, mantemos um ambiente de trabalho positivo onde a discriminação e o assédio 
não são tolerados. Respeitamos também todas as leis trabalhistas pertinentes.
 
Seja qual for a localização geográfica, todas as decisões relacionadas com contratação de funcionários devem 
ser exclusivamente baseadas nas qualificações relacionadas com o cargo, sem considerar características 
como raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, idade, estado civil, deficiência, condição de veterano de guerra, 
status de cidadania, preferência sexual ou identidade do sexo. Todos os locais de trabalho da Empresa Fortive 
devem ser livres de qualquer forma de assédio. Embora as definições legais do termo assédio possam diferir 
de acordo com o país, na Fortive “assédio” inclui qualquer conduta indesejada em relação a outra pessoa 
que crie um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. É importante observar que o assédio pode 
ser físico, verbal ou escrito, pessoal ou por outros meios, como e-mail. O assédio não precisa ser de natureza 
sexual. O comportamento potencialmente ofensivo inclui atitudes sexuais, insultos raciais ou comentários ou 
piadas negativas a respeito de assuntos como raça, religião, etnia ou preferência sexual. As Empresas Fortive 
não toleram essa conduta, seja a conduta ilegal ou não de acordo com as leis locais do país em que ocorra.

Além disso, as Empresas Fortive devem obedecer a todas as leis pertinentes relacionadas com salários e 
horas de trabalho nos locais onde contrate funcionários, garantindo que práticas imparciais de emprego 
sejam reconhecidas em âmbito global. Além disso, as Empresas Fortive não podem empregar crianças, 
utilizar trabalho forçado, nem conduzir cientemente negócios com qualquer fornecedor ou outro parceiro de 
negócios que atue dessa forma. 

Todos os funcionários devem apoiar um ambiente de trabalho positivo com comunicações cautelosas e 
profissionais. Devemos evitar o exagero, comentários pejorativos, conjecturas ou descrições impróprias 
de pessoas e empresas em todos os e-mails, anotações internas, memorandos, relatórios formais e outras 
comunicações e registros.

Seguir esses princípios melhora a qualidade do nosso local de trabalho. Garante atrairmos uma diversidade de 
talentos, pontos fortes, experiências e características que promovem o sucesso da Fortive. 

Se você ficar ciente de uma situação que possa violar algum desses princípios, apresente as suas 
preocupações a um dos recursos relacionados em “Como abordar preocupações e denunciar violações”. 
Lembre-se que a Fortive não permite nenhuma retaliação contra nenhum funcionário que apresente uma 
preocupação de boa-fé.
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Respeitar os nossos funcionários também significa respeitar a privacidade mútua. Como funcionários, 
geralmente fornecemos informações pessoais às nossas Empresas Fortive, como, por exemplo, informações de 
contato e benefícios. As nossas Empresas Fortive mantêm as informações pessoais sobre cada um de nós, como 
dados relativos a remuneração. Cada um de nós tem a responsabilidade de proteger e respeitar as informações 
pessoais particulares dos nossos funcionários de acordo com todas as leis pertinentes, inclusive as leis locais 
de privacidade e proteção de dados. Se o seu cargo concede direitos para acessar esse tipo de informação 
confidencial, você deve ter o cuidado de proteger e usar essas informações apenas conforme o necessário para 
o cumprimento dos seus deveres no trabalho. Qualquer consulta relacionada a contratação de funcionários, 
como verificação de referências, deve ser encaminhada ao departamento de recursos humanos. Para mais 
informações, consulte a nossa Política de segurança de informações pessoais no Fortive Connect.

Nas últimas semanas, o departamento de Joana está entrevistando candidatos para uma vaga em 
aberto. Ela sabe que a sua Empresa Fortive está desesperada para preencher a vaga o mais breve 
possível. Ela ouviu o gerente fazer piadas a respeito da raça de um dos candidatos e do sexo de 
outro. Joana está quase certa de que ele estava brincando, mas se preocupa que as piadas do 
gerente possam ser discriminatórias e que esta seja a razão para ele não ter contratado nenhum 
dos dois candidatos. O que ela deve fazer?

Para poder manter o melhor local de trabalho possível, os funcionários de todas as Empresas 
Fortive devem aceitar a diversidade e receber todas as pessoas qualificados, independentemente 
de raça, sexo ou qualquer outra característica protegida por lei. As piadas do gerente de 
Joana não criam um ambiente amistoso e podem indicar que ele esteja tomando decisões de 
contratação com base em características não relacionadas ao cargo. Joana deve apresentar as 
suas preocupações recorrendo a um dos recursos relacionados em “Como abordar preocupações e 
denunciar violações”.

Identificação e encaminhamento de 
conflitos de interesse aos superiores
Um “conflito de interesse” ocorre quando os interesses particulares de um funcionário interferem de alguma 
forma, ou parecem interferir, com os interesses de uma Empresa Fortive. Uma situação de conflito pode surgir 
quando um funcionário toma medidas ou tem interesses que possam dificultar o desempenho do seu trabalho 
na Empresa Fortive de maneira objetiva e eficiente. Conflitos de interesse também surgem quando um 
funcionário ou um membro da família recebe benefícios pessoais impróprios em virtude do cargo que ocupa 
na Empresa Fortive. Os funcionários ficam proibidos de trabalhar para uma Empresa Fortive em qualquer 
cargo, ou de participar de qualquer decisão que envolva um conflito de interesse, a menos que o conflito seja 
encaminhado para o gerente do funcionário, o gerente tenha determinado que o funcionário pode participar, e 
o funcionário siga todos os procedimentos especiais exigidos pelo gerente para mitigar o conflito.

Os de interesse que envolvam um vice-presidente ou funcionário graduado de uma Empresa Fortive devem ser 
encaminhados ao consultor jurídico ou ao diretor executivo da Fortive Corporation para para assistência para 
se determinar se a situação envolve ou não um conflito de interesse real ou potencial, e tomar as providências 
adequadas.

As seções a seguir apresentam outras orientações para situações comuns de conflitos de interesse.
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Relação com fornecedores  
e clientes
Ocorre um conflito de interesse quando você, um amigo próximo ou um parente tem um interesse financeiro 
em uma empresa que esteja vendendo ou comprando de uma Empresa Fortive. O seu interesse ou o interesse 
do seu amigo próximo ou do parente pode dissuadir você de obter o melhor negócio possível para a sua 
Empresa Fortive. Havendo conflito, você não pode ocupar nenhum cargo em nenhuma Empresa Fortive, nem 
participar de decisões em nenhuma Empresa Fortive que envolva a empresa em que você ou o seu amigo 
próximo ou parente tenha um interesse, a menos que você encaminhe o conflito ao seu gerente e o conflito 
possa ser mitigado.
 
Exemplos desse tipo de conflito de interesse incluem o seguinte:
 
• O cônjuge de um funcionário recebe comissão sobre a venda de uma propriedade feita para uma Empresa 

Fortive.
• Um funcionário escolhe um revendedor, sendo que o parente do funcionário é proprietário, sócio, diretor, 

executivo ou funcionário do revendedor.
• Um funcionário negocia um contrato de distribuição com um distribuidor que tenha emprestado dinheiro ao 

funcionário.
• Um funcionário é uma pessoa empregada pela, executivo ou proprietário de um fornecedor ou cliente que 

faz negócios com a Empresa Fortive do funcionário.

Observe que não ocorre conflito de interesse se um funcionário tem um relacionamento financeiro com uma 
empresa de capital aberto que faça negócios com uma Empresa Fortive, desde que o interesse do funcionário 
seja limitado à propriedade de valores mobiliários negociados na bolsa de valores (como ações ordinárias ou 
ações preferenciais) que constituam menos de dois por cento da classe pertinente e/ou empréstimos feitos 
no decorrer comum do negócio da empresa de capital aberto e em termos comerciais padrão, como por 
exemplo, empréstimo hipotecário feito junto a um banco que faça negócios com a Fortive.

O marido de Verônica é o presidente de uma empresa de capital fechado que está oferecendo 
vender matéria-prima para uma Empresa Fortive. A empresa dele tem boa reputação e está 
oferecendo um preço baixo pelo produto. Verônica não é responsável por fazer a escolha, mas 
faz parte da equipe que avalia todos os fornecedores potenciais. Verônica honestamente acredita 
que a empresa do marido seja a melhor fornecedora e não quer arriscar as oportunidades que a 
empresa do marido tem para ganhar o contrato. Ela precisa divulgar essa situação como conflito de 
interesse?

Sim, Verônica precisa divulgar essas informações ao seu gerente. O relacionamento pessoal de 
Verônica pode fazer com que seja difícil para ela continuar a ser objetiva e imparcial em relação 
aos seus deveres no trabalho. Ela precisa notificar o gerente a respeito do relacionamento e 
imediatamente se retirar de qualquer parte do processo de tomada de decisão relacionada com a 
empresa do marido.
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Relação com concorrentes
Enquanto estiverem empregados numa Empresa Fortive, os funcionários não podem aceitar emprego de 
nenhuma empresa concorrente de uma Empresa Fortive. Além disso, os funcionários não podem organizar 
nem apoiar nenhuma atividade comercial que concorra ou tenha a intenção de concorrer com alguma 
Empresa Fortive. Se você tem conhecimento de uma situação como essa, deve denunciá-la a um dos recursos 
relacionados em “Como abordar preocupações e denunciar violações”, a menos que previsto de modo diverso 
pela legislação local.

Relação com funcionários
Um conflito de interesse existe quando os funcionários têm um relacionamento pessoal que influencie, ou 
pareça influenciar, as decisões nos negócios. Por exemplo, ocorre conflito de interesse quando um funcionário 
supervisiona parentes diretos ou tem parentes diretos que se reportem indiretamente a eles, a menos que a 
situação seja encaminhada aos superiores e aprovada, e todas as exigências de mitigação sejam seguidas. 
Parentes diretos incluem cônjuges, parceiros em relacionamentos estáveis, filhos, enteados, pais, pais 
adotivos, irmãos, sogros, cunhados e outras pessoas relacionadas a nós que morem na mesma casa.

Benefícios pessoais indevidos
Ocorre também conflito de interesse se um funcionário aceita um benefício pessoal de um terceiro em 
consequência do cargo do funcionário na Fortive, como por exemplo, um desconto especial ou outro 
benefício, para o funcionário ou seu parente, que não esteja disponível ao público em geral, ou para um 
funcionário se beneficiar diretamente de uma transação com uma Empresa Fortive, como receber um 
empréstimo ou garantia de uma Empresa Fortive.

Lembre-se que a existência de um conflito de interesse real ou potencial não é necessariamente uma violação 
dos nossos Padrões de Conduta. No entanto, continuar a trabalhar para a sua Empresa Fortive em qualquer 
cargo ou participar de qualquer decisão que envolva esse conflito de interesse sem divulgá-lo é uma violação. 
Se você suspeitar que você possa ter um conflito de interesse, é preciso encaminhar a sua preocupação 
imediatamente ao seu gerente.

Nossa cadeia de suprimentos e outros 
parceiros de negócios fazem parte de 
equipes extraordinárias
O relacionamento que mantemos com a nossa cadeia de suprimentos e outros parceiros de negócios é 
fundamental para o sucesso da Empresa. Buscamos parceiros de negócios que compartilhem os nossos 
valores e esperamos que eles sigam os nossos padrões ao fazerem negócios com a Fortive. As expectativas 
que temos dos nossos fornecedores são definidas no Código de Conduta do Fornecedor da Fortive.

Proteja sempre a privacidade e a segurança das informações confidenciais recebidas dos fornecedores e 
outros parceiros de negócios. Isso inclui informações confidenciais de terceiros de que possamos obter de 
nossos fornecedores ou outros parceiros de negócios. Nunca divulgue as informações a nenhuma outra parte 
nem a um funcionário que não tenha necessidade comercial de tomar conhecimento das informações. 
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Quando um parceiro de negócios deixa de cumprir as nossas expectativas, coloca em risco a reputação da 
Fortive. É importante proteger a reputação da Fortive denunciando qualquer coisa que terceiros possam fazer 
que pareça ser ilegal ou sem integridade e que esteja relacionada aos nossos negócios. Se você observar ou 
suspeitar de um parceiro de negócios que esteja ou pareça estar se envolvendo com um comportamento 
como esse, você denunciar isso imediatamente ao seu gerente, a menos que determinado de maneira 
contrária pela legislação local.

Equipes extraordinárias agem com 
integridade
Na Fortive, equipes extraordinárias vencem obedecendo as regras. Parte de seguir as regras é reconhecer 
quando você tem autoridade para agir e quando precisa de aprovação antes de agir. Considere as seguintes 
regras ao determinar quando e se deve agir:

• Os executivos da Fortive Corporation são os únicos funcionários com permissão para assinar documentos 
ou exercer autoridade em nome da Fortive Corporation, ou autorizar que outras pessoas o façam.

• Cada Empresa Fortive tem processos de contratação elaborados para ajudar a proteger os ativos de cada 
Empresa Fortive e oferecer os controles adequados necessários para executar com eficiência os nossos 
negócios. Dentro desses processos, autoridade bem definida para preços e outros termos e condições 
contratuais devem ter sido delegados a determinadas organizações e a determinados níveis administrativos. 
A autoridade de assinatura e gastos pode ser limitada e atribuída a determinados cargos ou pessoas. 
Assumir compromissos comerciais fora desses processos, por meio de negociações secundárias ou de 
outras maneiras, é inaceitável.

• As medidas relativas a remuneração ou a contratação de empregados que beneficiem diretamente um 
funcionário exigem aprovação do nível hierárquico acima, ou seja, o gerente do gerente do funcionário deve 
aprovar as medidas antes que elas possam ser tomadas.  Exemplos de decisão relativa a remuneração ou 
a contratação de empregado que esteja sujeita à aprovação do nível hierárquico acima incluem aumento 
no salário-base do funcionário, oferecimento ou aumento da remuneração de incentivo do funcionário e 
contratação ou promoção de funcionário.

Se você estiver na dúvida quanto a ter ou não ter autoridade para assinar um documento ou tomar outra 
providência em nome de uma Empresa Fortive, não aja até conseguir estabelecer sua autoridade para agir ou 
obter a aprovação para agir concedida por um funcionário que esteja autorizado a tomar a medida.

Todo funcionário deve se empenhar para negociar de maneira imparcial com clientes, fornecedores, 
concorrentes e outros funcionários. Nenhum funcionário deve obter vantagem indevida de outra pessoa por 
meio de manipulação, segredo, abuso de informações privilegiadas, adulteração de fatos importantes ou 
qualquer outra prática de negociação injusta. 
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O sucesso dos clientes inspira  
nossa inovação

Respeito aos direitos de propriedade  
intelectual de outras empresas
As Empresas Fortive respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Todo o conteúdo de 
terceiros usado em alguma atividade comercial da Empresa Fortive, seja interna ou externa, deve apenas ser 
usado de acordo com os termos específicos de uma licença válida ou de outro direito legal de uso. Em caso de 
dúvida a respeito do direito que a sua Empresa Fortive tem de usar o conteúdo de terceiro, obtenha orientação 
junto à equipe jurídica da Empresa Fortive ou ao departamento jurídico da Fortive Corporation.

Encaminhe qualquer consulta que receber a respeito de patentes, direitos autorais, segredos de negócios, 
invenções de terceiros ou outros assuntos relacionados com propriedade intelectual de terceiros à equipe 
jurídica da Empresa Fortive ou ao departamento jurídico da Fortive Corporation. 
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Concorrência leal
As Empresas Fortive se empenham para superar a concorrência e obter participação de mercado, mas apenas 
conseguiremos isso com concorrência leal, cumprindo as leis da concorrência implementadas no mundo 
todo. As leis da concorrência variam entre as jurisdições, mas a sua finalidade é a mesma. Essas leis protegem 
e preservam um mercado livre que ofereça mercadorias e serviços de alta qualidade a preços justos. Todas 
as Empresas Fortive e todos os funcionários devem obedecer a essas leis, algumas vezes denominadas leis 
“antitruste”, “de monopólio” ou “de concorrência”, em todos os locais onde atuamos.

Há situações que devemos evitar para cumprirmos essas leis. Primeiro, nunca discuta preços ou informações 
relacionadas a preços com os concorrentes. Esse procedimento se aplica até mesmo a conversas informais. 
Além disso, nunca firme nenhum acordo, seja formal ou informal, oral ou por escrito, para dividir mercados, 
clientes ou territórios com um concorrente. Não discuta boicote a clientes, fornecedores ou concorrentes. Se 
um concorrente iniciar algum desses tipos de discussões, interrompa imediatamente a conversa, relate o caso 
ao seu supervisor e documente as suas medidas para se proteger e proteger a sua Empresa Fortive. Lembre-se 
de que as mesmas regras se aplicam a eventos de associações comerciais. Em qualquer situação, a simples 
aparência de conluio pode criar um risco significativo para a sua Empresa Fortive.

As leis da concorrência leal não proíbem a nossa Empresa de obter o máximo de informações a respeito dos 
nossos concorrentes. No entanto, nunca devemos buscar essas informações de maneira ilegal ou desonesta. 
Por exemplo, não podemos contratar o funcionário de um concorrente com a finalidade de obter informações 
confidenciais, não podemo pedir a um funcionário novo para divulgar informações confidenciais a respeito 
do empregador anterior. Nem podemos pedir para alguém divulgar informações que essa pessoa não esteja 
autorizada a divulgar para a Fortive. Se você já trabalhou para outra organização, não divulgue para nenhuma 
Empresa Fortive ou funcionário nenhuma informação confidencial a respeito do seu empregador anterior.
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Jamal participou recentemente de uma feira como representante da Empresa Fortive. Durante 
um jantar ao final da conferência, a representante de um concorrente mencionou a Jamal que a 
empresa dela estava considerando aumentar os preços em decorrência das pressões sofridas pelo 
setor. A Empresa Fortive de Jamal está sofrendo essas mesmas pressões. Seria aceitável Jamal 
discutir os planos de preços da Empresa Fortive com a representante do concorrente?

Não. Nunca devemos discutir preços com nenhum dos nossos concorrentes. Essa medida se aplica 
tanto a tomar conhecimento das práticas ou dos planos de preços do concorrente (a não ser com 
base nas informações disponíveis ao público) quanto a revelar os nossos próprios planos de preços. 
Assim que perceber que um concorrente está começando a cogitar esse tipo de assunto, você 
deve interromper a discussão, mesmo que isso signifique se retirar no meio da refeição. Relate 
imediatamente o ocorrido ao seu gerente e documente as suas atitudes.

Publicidade e marketing  
justos e honestos
As Empresas Fortive têm o compromisso de fornecer informações honestas e precisas ao informar as 
vantagens dos nossos produtos. Portanto, ao discutir a respeito dos nossos produtos, serviços e preços, os 
funcionários devem falar a verdade e com precisão.

Os funcionários envolvidos com funções de publicidade e marketing devem estar cientes e garantir o 
cumprimento de todas as leis pertinentes que regulamentam as atividades de publicidade e marketing nos 
locais onde os nossos produtos sejam anunciados e comercializados.
 
Os funcionários das áreas médica ou odontológica devem ficar especificamente atentos por causa das 
diversas regulamentações pertinentes às atividades de marketing nesses setores.
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Uso dos sistemas de computação e outras 
tecnologias da Empresa como ferramentas 
para impulsionar a inovação em todos os 
aspectos do negócio
Os sistemas de computação e os devidos aplicativos e tecnologias da Empresa Fortive são fornecidos para 
fins comerciais da Empresa Fortive. São ferramentas que impulsionam a nossa inovação e eficiência. Devemos 
proteger esses sistemas e aplicativos, bem com os dados neles armazenados, contra danos, alterações, roubo, 
fraude e acesso não autorizado.

Você pode fazer uso limitado dos aplicativos para comunicação eletrônica e acesso à internet fornecidos pela 
Empresa Fortive, como e-mail ou mensagem instantânea para fins pessoais, contanto que o uso limitado não 
interfira no desempenho do seu trabalho ou uso comercial dos sistemas. 

Nunca use nenhum hardware, software, serviço, assinatura, aplicativo ou outra tecnologia que seja de 
propriedade, fornecido ou pago por alguma Empresa Fortive para qualquer fim não autorizado, não 
profissional ou ilegal, nem para nenhum fim ou de alguma outra maneira que possa ser constrangedora para a 
Fortive. Isso significa, em parte, que você não pode usar nenhum desses meios para:

• Visualizar, baixar ou transmitir materiais ilícitos ou abusivos, ou que sejam ofensivos, vulgares, pornográficos 
ou explícitos do ponto de vista sexual.

• Comunicar qualquer coisa que possa ser interpretada como assédio ou discriminação.
• Revelar informações depreciativas ou confidenciais a respeito de alguma Empresa Fortive ou algum cliente, 

parceiro de negócios ou fornecedor da Empresa Fortive.
• Enviar ou baixar materiais protegidos por direitos autorais, segredos de negócios, informações exclusivas 

de dados financeiros de clientes, de funcionários ou de marketing, dados controlados para exportações ou 
materiais semelhantes sem a devida autorização.

Saiba que os nossos sistemas de computação e os dispositivos periféricos são de propriedade da Empresa 
Fortive. Até onde a lei permitir, a Fortive é proprietária das mensagens, materiais e dados compostos, 
transmitidos, recebidos, armazenados ou acessados por meio ou nos computadores e dispositivos periféricos 
fornecidos pela Fortive, e a Fortive se reserva o direito de monitorar todo o uso dos nossos sistemas de 
computação, redes e dispositivos periféricos. Ou seja, a menos que a legislação vigente determine de maneira 
contrária, os funcionários não devem esperar privacidade com relação a esses sistemas e materiais. Portanto, 
é de máxima importância para todos nós que os nossos Padrões de Conduta e as políticas da Empresa Fortive 
sobre o uso apropriado desses recursos sejam cumpridos.
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Evitar suborno e pagamentos impróprios
Todos os países em que atuamos comercialmente contam com leis contra suborno e corrupção e em muitos 
países as leis antissuborno se aplicam à conduta além das fronteiras do país. Somos obrigados a seguir todas 
essas leis. Como a Fortive Corporation é uma empresa de capital aberto localizada nos EUA, somos mais 
cautelosos para seguir os regulamentos antissuborno da lei norte-americana sobre prática de corrupção no 
exterior (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Em qualquer país, todas essas leis têm as mesmas proibições básicas: não podemos oferecer, praticar 
nem oferecer suborno, dar propina nem qualquer outro pagamento indevido, nem outros itens de valor a 
um funcionário de um cliente ou a um funcionário público com a finalidade de efetuar uma venda, obter 
informações ou obter um alvará, licença ou ação por parte de um governo ou para obter qualquer outro tipo de 
vantagem comercial. 

Nem podemos permitir que nenhum terceiro, como distribuidor, agente de venda, representante, intermediador 
ou outra pessoa faça tais pagamentos em nome da Fortive.
 
Qualquer funcionário que suspeitar de que outro funcionário ou terceiro possa estar efetuando esses 
pagamentos indevidos ou oferecendo qualquer outro item de valor deve denunciar imediatamente o fato ao 
departamento jurídico da Fortive Corporation ou a outro recurso relacionado em “Como abordar preocupações 
e denunciar violações”, a menos que determinado de maneira contrária pela legislação local.
 
Se você não tiver certeza quanto a uma situação que envolva um pagamento que possa ser uma violação dessas 
normas ou leis, deve obter orientação antes de oferecer, fazer ou dar o pagamento. Para mais informações, 
consulte a nossa Política contra corrupção no Fortive Connect.

Oferecer e receber presentes  
e entretenimento
A troca de cortesias comerciais é geralmente um aspecto costumeiro para se desenvolver bons relacionamentos 
profissionais com os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. No entanto, precisamos 
ter um cuidado especial ao nos envolvermos com essas atividades. Se um funcionário aceita presentes e 
entretenimento exagerados de um parceiro de negócios, parecerá que o funcionário tem um conflito de 
interesse e não deverá mais ter permissão para se responsabilizar pela respectiva conta. Se presentes ou 
entretenimento exagerados são fornecidos a um parceiro de negócios, podem ser feitas acusações de suborno 
contra a Fortive. Para ajudar os nossos funcionários a controlar esses riscos, elaboramos a nossa Política de 
presentes e entretenimento, disponível no Fortive Connect. A Política de presentes e entretenimento define 
limites em relação ao valor dos presentes que podem ser oferecidos e recebidos; descreve também as outras 
exigências para se oferecer ou receber presentes e entretenimento para todos os funcionários em âmbito 
global. Os presentes e entretenimento devem sempre ser de bom gosto e adequados ao seu negócio, não 
devendo constranger a sua Empresa Fortive. Presentes e entretenimento de natureza sexual não são permitidos. 
Se você não tiver certeza se pode oferecer ou receber um presente ou entretenimento de acordo com a Política 
de presentes e entretenimento, consulte o seu gerente ou qualquer um dos recursos relacionados em “Como 
abordar preocupações e denunciar violações”.
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Oferecer viagens a clientes e  
outros terceiros
Algumas vezes, a melhor maneira de demonstrarmos a nossa qualidade impulsionada pela qualidade FBS aos 
nossos clientes ou outros terceiros é levá-los para conhecer a instalação de uma Empresa Fortive para que eles 
mesmos vejam. Se uma Empresa Fortive pagará as despesas de viagem de um cliente ou terceiro, é importante 
seguir a nossa Política de viagem e entretenimento para clientes, inclusive preenchendo o Formulário de 
aprovação de viagem e enviá-lo para aprovação antes de se comprometer em pagar as despesas de viagem do 
cliente ou terceiro.
 
De modo geral, as Empresas Fortive podem aprovar o pagamento das despesas de viagem de um cliente ou 
outro terceiro se:

• A viagem for necessária para fazer demonstração dos produtos ou serviços da Empresa Fortive.
• Os planos da viagem forem modestos (ex., passagem aérea em classe econômica e hospedagem não 

luxuosa).
• Nenhuma parada planejada que não esteja diretamente associada à finalidade comercial da viagem, a 

menos que a parada fique a cargo da pessoa e a Empresa não incorra em custos adicionais.
• O supervisor do cliente ou o representante do terceiro que estiver viajando tiver notificação prévia da 

viagem, de preferência comprovada por uma carta solicitando que a Fortive pague pelas despesas em 
questão.

• Não houver nenhuma restrição legal em a pessoa aceitar a viagem.

Na medida do possível, os pagamentos referentes a viagem, acomodação e despesas relacionadas com 
viagens devem ser efetuados pelas Empresas Fortive diretamente à companhia aérea, hotel ou outros 
prestadores. Se for absolutamente necessário reembolsar essas despesas à pessoa que estiver viajando, deve-
se enviar um recibo por escrito com as faturas anexadas antes de efetuar o pagamento. 

A Política de viagem e entretenimento para clientes e o Formulário de aprovação de viagem estão disponíveis 
no Fortive Connect.

Dario, um funcionário, está envolvido com negociações com um contratado independente 
que deseja vender os seus serviços para a Empresa Fortive onde Dario trabalha. O contratado 
independente ofereceu levar Dario para jantar fora para os dois terem a oportunidade de se 
conhecer e discutir a respeito do negócio. Dario pode aceitar o convite?

Provavelmente. Os jantares de negócios são geralmente aceitáveis, contanto que o jantar seja de 
rotina e não extravagante, esperando-se que não afete a capacidade de Dario tomar uma decisão 
imparcial para a sua Empresa Fortive. Dario precisa ter bom senso e considerar a condição das 
negociações, as circunstâncias do jantar e a impressão causada ao aceitar o jantar. 
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Trabalhar com clientes governamentais
Os de muitos países são grandes consumidores de produtos e serviços. Muitos desses governos têm leis 
que impõem uma série de exigências em relação à maneira como adquirem mercadorias e serviços e como 
os fornecedores devem ser portar para buscar essas oportunidades e executar os contratos que obtiverem. 
Os requisitos exatos variam de acordo com o local, assim como variam as consequências da falta de 
conformidade. Uma lei típica é a lei norte-americana contra alegações falsas (U.S. False Claims Act), que torna 
ilegal fazer qualquer declaração falsa a qualquer funcionário do governo norte-americano com a finalidade 
de obter um contrato ou um pagamento do governo dos EUA. Em alguns países, as consequências potenciais 
pela violação desses regulamentos de contratação com governos podem ser sérias para os funcionários e para 
as Empresas Fortive, inclusive multas, prisão e perda do direito de fazer licitação para futuras contratações 
com o governo.
 
Não importa o local onde você esteja, se estiver procurando fazer negócios com um governo para uma 
Empresa Fortive, ou se for responsável por executar um contrato com um governo que a sua Empresa Fortive 
tenha obtido, você tem a responsabilidade de conhecer e seguir todas as leis pertinentes a compras e 
contratações do respectivo governo. Independentemente de como possam ser as leis do seu local, você deve 
respeitar estes princípios fundamentais:

• Participar sempre das licitações com governos com a máxima integridade e honestidade. 
• Nunca tentar ganhar uma licitação de governo oferecendo algo de valor a um funcionário público nem  

a nenhum parente ou associado de um funcionário público.
• Nunca tentar obter informações de maneira imprópria para oferecer à Fortive uma vantagem competitiva 

injusta em uma licitação junto a um governo.
• Ser sempre verdadeiro e preciso em todas as comunicações escritas e verbais feitas com  

funcionários e agências de governos.
• Manter todos os registros necessários. 

Conformidade com os controles  
de comércio exterior
As Empresas Fortive fabricam produtos nos Estados Unidos, na União Europeia, na China e em muitos outros 
países. As Empresas Fortive vendem seus produtos nestes e em muitos outros países Isso significa que uma 
Empresa Fortive típica hoje fica sujeita a diversas leis de importação e exportação. 

As leis de exportação limitam para onde podemos remeter matérias-primas, componentes e produtos 
acabados, bem como dados técnicos intangíveis e informações sobre fabricação. As leis de exportação 
também limitam para quem podemos remeter esses itens e para que uso final esses itens podem ser aplicados 
ao chegarem em outro país. As limitações exatas variam dependendo do item que estamos exportando, 
do país onde estamos localizados e de uma série de outros fatores. É necessário entender essas leis ao 
planejarmos estratégias de vendas, fabricação e marketing que podem afetar muitos outros aspectos dos 
nossos negócios. Para saber mais informações a respeito das leis de exportação, consulte a nossa Política de 
exportação no Fortive Connect.
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Prevenção da lavagem de dinheiro
As Empresas Fortive têm o compromisso de evitar o uso de recursos de uma Empresa Fortive para fins de 
lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é uma tentativa, de pessoas físicas ou organizações, para ocultar os 
lucros dos seus crimes ao fazerem com que esses lucros pareçam legítimos. É importante que conhecermos 
e cumprirmos todos os regulamentos e leis pertinentes para evitarmos a lavagem de dinheiro. Isso significa 
que devemos efetuar e receber pagamentos referentes a mercadorias e serviços apenas por meio de práticas 
de pagamento aprovadas e documentadas e devemos ser vigilantes e exercer o bom senso ao lidarmos com 
transações de clientes não usuais.

Esteja atento para os seguintes sinais de alerta, que podem indicar uma atividade de lavagem de dinheiro:

• Solicitações de realização de pagamento a uma entidade que não faça parte da transação (ex., terceiro) ou 
que não esteja legalmente autorizada a receber pagamento.

• Solicitações de aceitação de pagamento de uma entidade que não faça parte da transação (ex., terceiro)  
ou que não seja legalmente obrigada a efetuar o pagamento.

• Solicitações de aceitação de pagamentos em dinheiro, a menos que não haja nenhum sistema bancário 
seguro.

• Solicitações de envio de pedidos do cliente de maneira irregular em relação aos procedimentos padrão.
• Solicitações de realização de operações de câmbio com instituições não autorizadas.

As leis de importação exigem que declaremos com exatidão o que estamos importando para um determinado 
país e paguemos todos os impostos alfandegários e outros impostos incidentes sobre os itens. Os impostos 
e os processos específicos variam de acordo com o país e com a classificação de importação dos itens 
importados. O valor dos impostos alfandegários para importação incidentes sobre os componentes e as 
matérias-primas podem afetar os nossos custos de fabricação, e o valor dos impostos alfandegários para 
importação incidentes sobre os nossos produtos acabados podem afetar a nossa margem de vendas. O 
bom planejamento nos nossos negócios globais requer a compreensão das leis de importação. Para mais 
informações a respeito das leis de importação, consulte a nossa Política de importação no Fortive Connect.

Mariela é uma funcionária que trabalha nos Estados Unidos. Ela está trabalhando em uma venda 
para um cliente nos EUA e fica sabendo que o cliente pretende exportar os produtos para outro 
país. Mariela pode dar continuidade à venda sem saber o país de destino final para os produtos? 

Não. Mariela precisa obter informações sobre o destino final junto ao cliente e se certificar de que o 
produto da Empresa Fortive que está sendo vendido pode ser exportado para o respectivo destino. 
Se Mariela não obtiver essas informações e o produto for remetido pelo cliente para um destino 
proibido, as autoridades responsáveis pelas exportações dos EUA podem declarar que Mariela e a 
sua Empresa Fortive foram responsáveis por uma violação das leis de exportação.
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Kaizen é o nosso estilo de vida
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Aumentar e sustentar a integridade e a 
conformidade nas Empresas Fortive
Altos níveis de integridade e conformidade são resultados que podem ser atingidos e sustentados ao 
aplicarmos a mesma filosofia de melhoria contínua e ferramentas que utilizamos em cada aspecto dos nossos 
negócios na Fortive. Quando falhas na integridade ou na conformidade são identificadas na sua área de 
responsabilidade, empenhe-se para determinar a causa principal, estabelecer medidas preventivas e melhore 
continuamente os processos para que os problemas passados não se repitam e futuros problemas sejam 
evitados.

Aumentar e sustentar requisitos de 
qualidade, segurança e eficácia de 
produtos e serviços
A qualidade e a segurança dos nossos produtos é a base do sucesso da Fortive. O nosso Sistema de Negócios 
Fortive nos permite desenvolver processos sólidos, eficientes e passíveis de repetições que proporcionam 
qualidade superior do produto e serviço, entrega imediata e preços justos que superam as expectativas 
dos nossos clientes. Embora atendamos muitos clientes distintos em diversos setores no mundo todo, uma 
expectativa de cliente é sempre a mesma, que todos os produtos da Empresa Fortive atendam a todos os 
requisitos legais pertinentes em termos de qualidade, segurança e eficácia do produto e serviço. Portanto, 
todas as Empresas Fortive e todos os funcionários envolvidos com projeto, desenvolvimento, produção, teste, 
etiquetagem, embalagem, localização, qualificação e certificação de produtos, devem se certificar de que:

• Os nossos produtos sejam fabricados em conformidade com todos os requisitos de qualidade, segurança  
e eficácia do produto e serviço dos locais em que são fabricados.

• Os nossos produtos atendam a todos os requisitos de qualidade e segurança do produto em todos os 
mercados em que são oferecidos. 

• Sejam cumpridos todos os requisitos relacionados com a marca de qualidade e segurança dos 
nossos produtos e com todos os requisitos de qualidade e segurança relacionados com embalagem e 
documentação.

• Sejam concluídos todos os registros, inspeções, pré-qualificações, liberações e outros processos 
necessários em termos de qualidade e segurança do produto e do serviço que sejam legalmente 
obrigatórios antes de introduzirmos um produto no mercado.

Em caso de dúvida ou preocupação a respeito da qualidade ou da segurança dos nossos produtos, 
apresente-a ao seu gerente, ao departamento responsável pela conformidade da qualidade ou do produto 
na sua Empresa Fortive ou a qualquer um dos recursos relacionados em “Como abordar preocupações e 
denunciar violações”.
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Garantir a conformidade médica  
tecnológica dos produtos
Algumas Empresas Fortive produzem e vendem dispositivos médicos e outros produtos regulamentados pela 
agência de Administração e Aprovação de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, 
FDA), como também por órgãos semelhantes em outros países. Os requisitos de qualidade, segurança e 
eficácia de produto referentes a esses produtos são extensos e complexos e a não conformidade pode resultar 
em perda de mercado e perda potencialmente devastadora da confiança dos nossos clientes. Devemos nos 
certificar de que todos esses produtos regulamentados que forem fabricados e vendidos pelas Empresas Fortive 
cumpram as normas e os regulamentos da FDA e de outros órgãos que regem os dispositivos médicos no 
mundo todo. 

Consulte a nossa Política de conformidade da FDA no Fortive Connect para obter mais informações.

Aumentar e sustentar práticas  
de negócios sustentáveis e  
proteção ambiental 
Nas Empresas Fortive, atendemos ou superamos as exigências de todos os regulamentos, leis e condições 
de licenças ambientais que se aplicam ao nosso trabalho. Também recorremos a boas práticas ambientais 
que garantem a proteção do ambiente que nos cerca. Os regulamentos ambientais podem incluir normas 
que regem o uso, controle, transporte, armazenamento e descarte de materiais regulamentados que possam 
chegar ao meio ambiente como parte de resíduos líquidos, emissão de gases, resíduos sólidos, resíduos 
perigosos ou derrames descontrolados. Mesmos materiais não regulamentados devem ser controlados de 
maneira responsável e sustentável. Muitos desses materiais não regulamentados também podem ter impactos 
ambientais adversos se não forem tratados de maneira correta. As Empresas Fortive estão comprometidas com:

• A melhoria contínua do desempenho ambiental, a redução de resíduos e a prevenção da poluição.
• A integração de boas práticas ambientais nas funções aplicáveis ao negócio, inclusive aquisições e projeto, 

teste, fabricação e suporte de produtos.
• A avaliação dos impactos ambientais no decorrer do desenvolvimento de novos produtos ou processos ao 

selecionar materiais para produção e antes de comprar, arrendar ou vender uma propriedade.
• O projeto, a operação e a manutenção das nossas instalações de forma a minimizar a emissão de gases 

poluentes e resíduos.
• O uso responsável de materiais, inclusive, quando possível, a reciclagem e a reutilização de materiais.

Espera-se que todos os funcionários entendam e cumpram os regulamentos ambientais nas nossas atividades 
diárias. Se o seu trabalho envolve contato com materiais regulamentados, ou exige que você tome decisões a 
respeito de como algum material é usado, armazenado, transportado ou descartado, você deve se certificar de 
que o material seja manuseado de maneira legal, responsável e segura. 

Consulte a nossa Política de meio ambiente, saúde e segurança no Fortive Connect para obter mais informações.
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Garantir um ambiente de trabalho saudável 
e seguro
Toda Empresa Fortive tem o compromisso de manter um local de trabalho seguro e saudável a todos os 
funcionários. Para isso, as Empresas Fortive cumprem todas as leis vigentes de saúde e segurança no local 
de trabalho em cada local onde atuamos. Todo funcionário é responsável por seguir todos os regulamentos e 
leis de segurança, além de todos os procedimentos e práticas de segurança da Empresa Fortive aplicáveis aos 
nossos locais de trabalho. Se você tomar conhecimento de alguma condição ou prática perigosa ou de falta 
de segurança em alguma Empresa Fortive, deve relatar imediatamente o evento ao seu gerente ou supervisor, 
ou a qualquer um dos recursos identificados em “Como abordar preocupações e denunciar violações”. 

Como parte do nosso compromisso com a segurança no local de trabalho, a Fortive não tolera atos nem 
ameaças de violência a ninguém. Isso inclui conduta física real e linguagem intimidante ou ameaçadora. 
Com essa finalidade, nenhuma arma de fogo é permitida em nenhuma propriedade operada por alguma 
Empresa Fortive em nenhum momento. Se você tomar conhecimento de algum comportamento de ameaça ou 
violência real ou potencial, denuncie imediatamente o evento ao seu gerente ou supervisor ou a qualquer um 
dos recursos identificados em “Como abordar preocupações e denunciar violações”.

Para garantir a saúde, a segurança e a produtividade a todos nós, drogas ilegais não são permitidas em 
nenhuma propriedade operada por alguma Empresa Fortive. Bebidas alcoólicas são permitidas no local 
de uma Empresa Fortive apenas quando fornecidas por uma Empresa Fortive para serem consumidas com 
moderação em um evento patrocinado pela Empresa Fortive. Estar sob a influência de alguma droga ilegal 
ou de álcool durante o expediente pode prejudicar perigosamente o seu desempenho e comprometer a 
segurança dos seus colegas de trabalho. Portanto, essa atitude é estritamente proibida.

Angelo, funcionário de uma Empresa Fortive, nota que o teto próximo à sua mesa está vazando após 
uma tempestade, deixando o concreto do piso escorregadio. Angelo limpa toda a água possível e 
coloca os avisos de cuidado apropriados. Ao conversar com a sua gerente, Marina, a respeito de 
consertar o teto, ela diz que a manutenção do prédio não é responsabilidade de Angelo e que ele 
está perdendo tempo. Como Angelo deve proceder?

Angelo deve relatar imediatamente a situação ao gerente de Meio ambiente, Saúde e Segurança da 
sua instalação. Angelo agiu com responsabilidade ao colocar os sinais de aviso e conversar com a 
gerente, mas Mariana não está fazendo a sua parte para garantir um local de trabalho seguro. Todo 
funcionário tem uma função a desempenhar para manter a segurança no local de trabalho.
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Competimos pelos acionistas
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Manter a nossa reputação
A Fortive Corporation se empenha em fornecer informações objetivas e precisas para a mídia, analistas 
financeiros e o público. Além de atender a importantes exigências legais, essa medida nos ajuda a manter 
a confiança dos nossos acionistas, investidores potenciais e órgãos governamentais responsáveis pelos 
regulamentos. Como consequência, reforça a reputação da nossa Empresa. Como esse aspecto é muito 
importante, apenas algumas pessoas estão autorizadas a conversar com a mídia ou com analistas financeiros 
a respeito da Fortive Corporation ou do desempenho das Empresas ou dos negócios Fortive. Portanto, se você 
receber um telefonema ou uma solicitação de informações de alguém da mídia ou de um analista financeiro, 
encaminhe a consulta ao departamento corporativo de relações com investidores da Fortive Corporation. Não 
forneça nenhuma informação por conta própria. Basta informar com educação que “é política da Fortive que 
todas as solicitações da imprensa sejam tratadas pelo departamento de relações com investidores da Fortive”.   
Saiba que é aceitável que determinadas pessoas das Empresas Fortive divulguem comunicados à imprensa e 
conversem com a mídia especializada no decorrer dos negócios a respeito de novos produtos, novos serviços 
ou prêmios e reconhecimentos. 

Embora a Fortive Corporation designe indivíduos específicos como os únicos funcionários autorizados a 
conversar com determinados grupos em nome de todas as Empresas Fortive, todo funcionário fala em nome 
da Fortive todos os dias nas interações com colegas, com os nossos clientes ou clientes potenciais e outras 
partes interessadas. Seja cauteloso ao conduzir essas comunicações, seja pessoalmente, pelo telefone ou por 
eletrônicos, com o mais alto nível de profissionalismo. Lembre-se especialmente que mensagens eletrônicas, 
como e-mails e mensagens de texto, são registros transferíveis e permanentes das nossas comunicações, que 
podem afetar de maneira negativa a reputação da Fortive se forem inadequadas ou não profissionais.

Como funcionários, devemos evitar comportamentos que prejudiquem a reputação de qualquer Empresa 
Fortive. Os funcionários não devem revelar informações desfavoráveis ou confidencias a respeito de alguma 
Empresa Fortive, de práticas de negócios de alguma Empresa Fortive ou de qualquer cliente, parceiro de 
negócios ou fornecedor da Empresa Fortive. Essa medida se aplica a todas as formas de publicação, pessoais 
ou profissionais, inclusive publicações eletrônicas, blogs e tweets. 
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Evitar dicas e uso de informações  
privilegiadas
No decorrer normal do nosso trabalho, podemos ficar sabendo de informações importantes não públicas a 
respeito da nossa Empresa Fortive ou de outras empresas com as quais fazemos negócios. Temos o dever de 
evitar o uso de informações privilegiadas, ou seja, não devemos usar essas informações para tomar decisões 
sobre compra ou venda de ações visando lucro financeiro. São "relevantes" as informações consideradas 
importantes por um investidor comum para determinar se compra, vende ou mantém os valores mobiliários de 
uma determinada empresa. São "não públicas" as informações quando ainda não foram divulgadas ao público 
geral e permanecem não públicas até dois dias de pregão completos após as informações serem divulgadas 
ao público. Exemplos típicos de informações importantes não públicas incluem: 

• Notícias de fusões, aquisições ou alienações.
• Uma oferta ou venda planejada de valores mobiliários da empresa. 
• Importantes medidas regulamentares ou importantes litígios relacionados com a empresa.
• Mudanças na alta administração.
• Novos produtos dignos de destaque ou comprometimentos por parte de clientes.

As leis relacionadas com operações financeiras com informações privilegiadas também proíbem o 
fornecimento de dicas ou de informações importantes não públicas a outras pessoas que usem essas 
informações como base para negociações com valores mobiliários. Para evitar isso, nunca divulgue esse tipo 
de informação, independentemente de se aplicar a uma Empresa Fortive ou a outra empresa, a alguém fora 
da sua organização, inclusive a amigos ou parentes. Deve-se também evitar discutir essas informações com 
colegas de trabalho, a menos que haja necessidade comercial para isso. Além disso, alguns funcionários estão 
sujeitos a “períodos de restrições” durante os quais ficam proibidos de participar de operações financeiras que 
envolvam valores mobiliários da Fortive, podendo também ficar sujeitos aos requisitos de pré-liberação antes 
de efetuarem a operação.
 
Para obter mais informações, consulte a nossa Política de operações financeiras com informações privilegiadas 
no Fortive Connect. Se você tomar conhecimento de alguém que esteja envolvido com o uso de informações 
privilegiadas ou dicas, denuncie o caso imediatamente ao departamento jurídico da Fortive Corporation ou à 
Linha Direta de Integridade de Conformidade(fortive.ethicspoint.com).
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Manutenção de livros e registros  
contábeis transparentes
Os acionistas da Fortive Corporation confiam nas Empresas Fortive quanto à manutenção de livros e 
registros contábeis honestos e exatos. Esses registros formam a base para todas as divulgações públicas e 
protocolamentos da Fortive Corporation, o que fornece ao público e aos nossos acionistas uma perspectiva 
das operações e da situação financeira da Fortive. As Empresas Fortive também usam esses registros para 
tomar importantes decisões comerciais. 

Para garantir que os nossos demonstrativos financeiros indiquem apropriadamente os nossos ativos e 
transações, cada um de nós deve se certificar de que as informações que enviamos em todos os registros 
da Empresa Fortive sejam completas e exatas. e compreensíveis. Embora a principal tarefa de todos os 
funcionários não seja manter livros e registros contábeis, todos nós registramos informações de algum tipo 
e as enviamos para a nossa respectiva Empresa Fortive. Entre elas, incluem-se todas as informações que 
fornecemos nos documentos de folha de pagamento, cartões de ponto, relatórios de viagens e despesas, 
relatórios de testes de produtos, relatórios de vendas, registros de clientes e fornecedores, e outros 
relatórios da Empresa Fortive. Os funcionários não devem falsificar nenhum registro comercial nem participar 
cientemente da criação ou distribuição de registros comerciais fraudulentos, inexatos ou distorcidos. 

Nunca devemos inserir dados artificiais ou falsos em nenhum registro de qualquer Empresa Fortive. Além 
disso, nunca devemos estabelecer nenhum fundo ou ativo de Empresa Fortive sem registro, como “caixa 
dois” ou qualquer outro tipo de conta “não contabilizado”. A pessoa que for descoberta envolvida com 
fraude financeira estará sujeita a medida disciplinar, além de responsabilização civil e criminal. Se você 
suspeitar ou tiver conhecimento de alguma ação relacionada com contabilidade ou relatórios financeiros 
que possa ser indevida, ou se tiver dúvidas a respeito de como manter livros contábeis exatos e corretos, 
entre imediatamente em contato com algum dos recursos relacionados em “Como abordar preocupações e 
denunciar violações”.

Os funcionários com responsabilidades nas áreas financeira e contábil têm o dever especial de garantir que 
os demonstrativos financeiros da Empresa Fortive sejam verdadeiros, justos, exatos e oportunos. Portanto, 
não devemos apenas cumprir os requisitos legais e regulamentares que regem esses relatórios, mas também 
conhecer e seguir todos os controles internos pertinentes. 

Os funcionários com a função de preparar demonstrativos financeiros ou outros relatórios da Fortive 
Corporation arquivados junto à SEC têm a responsabilidade de garantir que esses demonstrativos financeiros 
e relatórios não contenham informações falsas ou enganosas e que incluam todos as informações e os fatos 
necessários para evitar que sejam enganosos.

Os funcionários não devem coagir, manipular nem enganar nenhum contador externo envolvido com a 
auditoria ou a análise de demonstrativos financeiros ou com controles internos de alguma Empresa Fortive 
com a finalidade de tornar os demonstrativos financeiros da Empresa Fortive enganosos.

Um funcionário não deve jamais fazer declarações falsas ou enganosas em nenhum relatório financeiro, 
relatório de monitoramento ambiental ou outros documentos enviados ou mantidos para órgãos 
governamentais, auditores externos ou internos, ou agências de certificações nem outros registros da Empresa 
Fortive. Os registros ou a elaboração de relatórios inexatos, incompletos ou inoportunos podem resultar em 
responsabilidade civil ou criminal para as pessoas envolvidas.

Todos os contratos e outros compromissos legalmente obrigatórios que qualquer Empresa Fortive firme devem 
ser apresentados em formato escrito aceitável do ponto de vista comercial e jurídico.  Esse procedimento 
ajuda a garantir a exatidão dos livros e registros contábeis da Fortive.
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Gestão de registros e  
retenção de registros
Temos a responsabilidade de reter os registros comerciais da Empresa Fortive pelo tempo necessário para 
fins comerciais, ou por mais tempo se exigido por lei pertinente. Apenas destrua os registros comerciais da 
Empresa Fortive quando eles não forem mais necessários para fins comerciais e todos os períodos obrigatórios 
de retenção tiverem expirado.

Nunca destrua documentos sujeitos a intimação judicial ou que você acredite que sejam relevantes para 
processos judiciais, investigações internas ou externas ou ações regulamentares. Se lhe for solicitado 
destruir um documento desse tipo ou se você estiver preocupado que outro indivíduo possa destruí-lo, entre 
em contato com o departamento jurídico da Fortive Corporation ou com a Linha Direta de Integridade e 
Conformidade (fortive.ethicspoint.com).

Proteção dos nossos direitos de 
propriedade intelectual
Toda Empresa Fortive investe no desenvolvimento de propriedade intelectual. Propriedade intelectual se 
refere às invenções, ideias e trabalho original criado por funcionários e que apresentem uma vantagem 
competitiva no mercado. Esses trabalhos e ideias originais são a pauta das nossas discussões sobre inovação 
de ponta e devem ser protegidos da concorrência. Algumas dessas ideias valiosas podem ser protegidas 
mediante o protocolamento de documentos necessários junto a diversos órgãos governamentais (escritórios 
de patentes), enquanto outras ideias valiosas podem ser protegidas mediante o uso de marcas especiais 
afixadas nos nossos produtos (marcas de direitos autorais, marcas comerciais). Algumas ideias são protegidas 
mantendo-as estritamente confidenciais e nunca compartilhando-as com terceiros (segredos comerciais). 
Seja qual for o tipo de propriedade intelectual que você crie, o importante é tomar as providências certas para 
protegê-las. Todos os funcionários que criem propriedade intelectual devem seguir as políticas e os processos 
da respectiva Empresa Fortive para identificar e proteger a propriedade intelectual em questão. Todos os 
funcionários, mesmo se eles próprios não estiverem criando a propriedade intelectual, devem ter bastante 
cautela para não divulgar segredos comerciais a alguém que não seja um colega de trabalho da sua Empresa 
Fortive que tenha necessidade de conhecer o segredo comercial para realizar o próprio trabalho na Empresa 
Fortive.
 
Para mais informações sobre as devidas providências a serem tomadas para a proteção dos nossos direitos de 
propriedade intelectual, consulte a nossa Política de propriedade intelectual no Fortive Connect.

Proteção dos ativos valiosos da Fortive
Espera-se que os funcionários protejam os recursos da Empresa Fortive e garantam o respectivo uso eficiente 
para fins comerciais legítimos. Roubo, falta de cautela e desperdício têm impacto direto sobre a nossa 
lucratividade. Os ativos da Empresa Fortive incluem ativos físicos, informações confidenciais e propriedade 
intelectual, além das oportunidades comerciais que se apresentam no decorrer do nosso trabalho na Empresa 
Fortive. A conservação e a implementação eficiente desses ativos são fundamentais para o sucesso contínuo 
da Fortive.
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Ativos físicos
Os ativos físicos da Fortive incluem os nossos equipamentos, instalações, estoques de produtos acabados, 
componentes e matérias-primas, além de todos os outros itens tangíveis sob nosso controle. Esses ativos 
físicos também pertencem aos nossos acionistas. Portanto, temos que ser cautelosos para evitar roubo, dano 
ou apropriação indevida desses ativos. Devemos também ter o cuidado de usar esses ativos adequadamente. 
Nunca podemos usar o patrimônio físico da Empresa Fortive para realizar outro trabalho.

Informações Confidenciais
No decorrer do nosso trabalho realizado na nossa Empresa Fortive, podemos tomar conhecimento de 
informações confidenciais. Devemos manter a confidencialidade das informações que nos forem confiadas 
pelas Empresas Fortive ou pelos respectivos clientes ou fornecedores, salvo quando a divulgação for 
autorizada ou determinada por lei. Informações confidenciais incluem todas as informações não públicas de 
que tomemos conhecimento por causa do cargo que ocupamos na nossa Empresa Fortive, principalmente 
informações que, se divulgadas, possam ser usadas por concorrentes ou ser prejudiciais a uma Empresa 
Fortive ou aos seus respectivos clientes ou fornecedores. Exemplos comuns incluem os nossos resultados de 
vendas, no geral ou por produto, as nossas listas de clientes, os preços dos nossos produtos e informações 
de custos, detalhes técnicos dos nossos produtos e processos de manufatura de produtos, além das nossas 
estratégias de vendas, planos de produtos e planos comerciais estratégicos.
 
As nossas informações confidenciais são um bem intangível e precisamos protegê-las contra divulgação a 
terceiros. Não divulgue informações confidenciais em locais onde você possa ser ouvido, como elevadores e 
restaurantes, ou em áreas abertas na sua Empresa Fortive, como refeitórios. Além disso, não deixe informações 
confidenciais, computadores, telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos que contenham 
informações confidenciais em qualquer lugar em que poderiam estar comprometidos. Quando possível, 
marque as informações confidenciais, sejam elas impressas ou em discos, como "Confidencial" ou com 
anotações semelhantes. Se você não tiver certeza se algo que sabe ou tem acesso é confidencial, trate o 
assunto como confidencial. Nunca use informações confidenciais de uma Empresa Fortive  
para realizar outro trabalho.

Essas obrigações continuam sendo aplicadas após o término do seu vínculo empregatício com a Fortive. Ao 
sair da Fortive, você não deve divulgar nem usar nenhuma informação confidencial de nenhuma Empresa 
Fortive. Além disso, você deve devolver todos e quaisquer dispositivos ou cópias de materiais que contenham 
informações confidenciais da Fortive e que estejam em sua posse.

Oportunidades corporativas
Você não pode tirar vantagem pessoal de nenhum negócio ou oportunidade de investimento que descobrir 
por intermédio do cargo que ocupa na sua Empresa Fortive, como também você não pode repassar essas 
oportunidades a terceiros. Essas oportunidades pertencem à sua Empresa Fortive. Especificamente, os 
funcionários não podem: 

• Aproveitar para si próprios oportunidades pessoais que forem descobertas mediante o uso de propriedade, 
informações ou cargos em uma Empresa Fortive.

• Usar propriedade, informações ou cargos de uma Empresa Fortive para ganho pessoal.
• Concorrer com uma Empresa Fortive
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Os funcionários não podem fazer parte do conselho de administração de nenhuma Empresa com fins lucrativos que 
não seja da Fortive, a menos que aprovado antecipadamente pelo vice-presidente executivo da Fortive Corporation 
responsável pela Empresa Fortive do funcionário, ou no caso de um vice-presidente executivo da Fortive 
Corporation, pelo diretor executivo da Fortive Corporation. 

De acordo com a Seção 122(17) da Lei Corporativa Geral de Delaware (Delaware General Corporate Law), o conselho 
de administração da Fortive Corporation adotou a seguinte política distinta relacionada com oportunidades 
corporativas para diretores que não sejam funcionários e que participem do conselho de administração da Fortive 
Corporation (“diretores externos”):  a Fortive Corporation renuncia a qualquer interesse ou expectativa, ou a 
receber uma oportunidade para participar, e o diretor não deverá ter nenhuma obrigação de comunicar, oferecer 
ou apresentar à Fortive Corporation qualquer oportunidade de se envolver com  uma atividade comercial da qual 
um diretor externo tome conhecimento, a menos que o diretor externo fique ciente dessa oportunidade (i) em 
associação com o desempenho das suas funções como diretor da Fortive Corporation, ou sob circunstâncias que 
deveriam razoavelmente levar o diretor externo a acreditar que a pessoa que está oferecendo a oportunidade 
espera que ela seja oferecida à Fortive Corporation ou a uma subsidiária da Fortive Corporation ou (ii) por meio do 
uso de informações ou propriedade da Fortive Corporation ou de uma subsidiária da mesma, se seria de se esperar 
que o diretor externo acreditaria que a oportunidade resultante seria de interesse para a Fortive Corporation ou uma 
subsidiária.

Atividades e contribuições políticas  
e beneficentes
Todos nós temos o direito de participar de processos políticos do nosso país de origem. No entanto, não podemos 
representar nenhuma Empresa Fortive em nenhum evento político nem usar fundos de uma Empresa Fortive para 
fazer contribuições políticas. Nossa participação em atividades políticas deve ser dentro do nosso próprio tempo 
livre e sob nossos próprios encargos, não devendo interferir com os nossos deveres no trabalho.

As Empresas Fortive apoiam várias instituições beneficentes nas comunidades onde atuam. Os funcionários não 
podem fazer contribuições beneficentes individuais com os fundos da Empresa Fortive. Toda doação oferecida 
pelas Empresas Fortive deve cumprir as políticas pertinentes da Empresa Fortive.

Joana recebe um telefonema e depois um e-mail de um consultor externo. O consultor deseja pagar 
Joana para responder a perguntas quanto à sua experiência profissional na Empresa Fortive. O 
consultor diz à Joana que pode conversar com ela quando sair do trabalho, assim ela não usaria o 
seu expediente para responder às perguntas. Joana pode aceitar a oferta do consultor?

Não. Ela não pode aceitar essa oferta. Mesmo que Joana esteja respondendo às perguntas fora do 
expediente, o consultor está buscando informações sobre como ela passa o seu tempo enquanto 
está trabalhando. Essas são informações confidenciais da Fortive e a chance de ser paga para isso é 
uma oportunidade corporativa para a Fortive, portanto, Joana tem dois motivos para recusar a oferta.
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Nossos Padrões de Conduta não concedem ao funcionário nenhum direito contratual nem alteram o seu 
vínculo empregatício com a Empresa, (salvo se os nossos Padrões de Conduta estiverem incorporados a 
algum contrato de trabalho, dissídios coletivos ou acordos trabalhistas ou acordos semelhantes que regem o 
emprego do funcionário). O funcionário tem liberdade para pedir demissão voluntária a qualquer momento. 
Da mesma maneira, a sua Empresa pode rescindir o seu vínculo empregatício a qualquer momento em que 
considerar que essa medida visa o melhor interesse dos negócios, de acordo com as leis vigentes e qualquer 
contrato de trabalho que regem o seu emprego. Sempre que usado nos nossos Padrões de Conduta, o termo 
“contrato de trabalho” se refere não apenas aos contratos de trabalho, mas a todos os contratos trabalhistas e 
de dissídios coletivos pertinentes e contratos semelhantes.

Isenção de responsabilidade dos 
nossos Padrões de Conduta
Em circunstâncias extremamente limitadas, a Fortive Corporation pode considerar adequado se abster de uma 
cláusula dos nossos Padrões de Conduta. Todas as isenções de responsabilidade exigem pré-aprovação por 
escrito do conselho de administração da Fortive Corporation, do diretor executivo ou do consultor jurídico, e 
uma isenção de responsabilidade para um diretor ou executivo da Fortive Corporation poderá ser concedida 
apenas pelo conselho de administração da Fortive Corporation ou por um comitê do conselho de administração 
da Fortive Corporation. Todas as isenções de responsabilidade serão prontamente divulgadas nos limites da lei 
ou da Bolsa de Valores de Nova York.
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Informações de contato  
da Fortive Corporation
Encaminhe suas dúvidas a respeito dos nossos Padrões de Conduta ao departamento jurídico, financeiro ou de 
recursos humanos local ou a qualquer um dos seguintes funcionários da Fortive Corporation.

Departamento jurídico da Fortive Corporation
Peter Underwood
Vice-presidente sênior,  
Consultor jurídico geral e secretário

Jennifer Zerm
Vice-presidente,  
Diretora de conformidade

Auditoria interna da Fortive Corporation
David Wilkinson 
Vice-presidente,  
Auditoria Interna

Recursos Humanos da Fortive Corporation
Stacey Walker
Vice-presidente sênior,  
Recursos Humanos
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Políticas da Fortive Corporation
Muitas políticas aplicáveis a todas as Empresas Fortive podem ser encontradas no Fortive Connect. 
Recomenda-se sempre consultar o Fortive Connect e a intranet da sua Empresa Operacional para versões 
atualizadas das políticas aplicáveis a você como funcionário da Fortive.

Aqui estão algumas das políticas mais importantes aplicáveis a todas as Empresas Fortive:

Código de Conduta do Fornecedor

Política de encaminhamento de problemas a superiores

Política contra corrupção

Política de presentes e entretenimento

Política e procedimento de viagens e entretenimento para clientes

Política de meio ambiente, saúde e segurança

Política de propriedade intelectual

Política de segurança para funcionário geral consolidado (TI)

Política de segurança de informações pessoais

Política antitruste dos EUA

Política das leis alfandegárias nos EUA

Política das leis de controle de exportação nos EUA

Política de transações entre empresas e formalidades legais

Política de administração de subsidiárias

Política de elaboração do formulário 8-K

Política de divulgação de informações (regulamento FD)

Operações financeiras privilegiadas

Lembramos que você pode encontrar essas políticas no Fortive Connect e, em alguns casos, no site intranet 
de sua Empresa Operacional.
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