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O Grupo Husqvarna desfruta de uma reputação inestimável que foi construída por uma história longa e bem-sucedida. 

A honestidade e a justiça sempre caracterizaram nosso modo de fazer negócios e os mais altos padrões de integridade 

são esperados de todos os funcionários em todos os países onde trabalhamos. Nossa reputação e nossa integridade 

são nossas moedas mais importantes. Quando criamos e fomentamos uma cultura de conformidade, ela cria valor. A 

conformidade é um investimento em nosso futuro.

Comportamentos Chave do Grupo Husqvarna: Começa comigo. O que eu posso fazer? Portanto, é importante 

definirmos como cada um de nós deve se portar como representantes globais do Grupo Husqvarna. Nosso sucesso 

acompanha a nossa reputação. Todos nós precisamos proteger essa reputação e nos dedicar a entender como o 

Código de Conduta se aplica a cada um de nós. 

Todos que trabalham para o Grupo Husqvarna devem ter orgulho de nossos negócios e de nossas conquistas para 

nossos clientes e para as comunidades das quais somos parte. Conhecer as Políticas do Grupo, aplicar o bom senso, ser 

honesto e falar com franqueza são formas de continuar Agindo com Integridade e de construir uma cultura vencedora.

Nossa liderança (como mostrada acima) endossa totalmente a cultura da nossa empresa conforme definido no 

Código de Conduta. Reserve um tempo para ler e entender nosso Código de Conduta. Não hesite em buscar ajuda e 

orientação, caso tenha alguma dúvida ou preocupação. Mais importante: não hesite em denunciar violações e lembre-

se de que não toleraremos retaliações contra qualquer pessoa por denunciar de boa-fé.

Conteúdo

Construindo nosso futuro em um alicerce de integridade

Um compromisso da nossa liderança
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A integridade é fundamental para o Grupo 

Husqvarna. Os princípios com os quais trabalhamos 

estão profundamente conectados ao nosso 

trabalho diário: somos justos e honestos na forma 

como conduzimos nossos negócios; somos todos 

responsáveis por todos no local de trabalho; 

estamos comprometidos em manter nosso 

ambiente, segurança e a qualidade de nossos 

produtos são essenciais. Ao agir com integridade 

e manter a consistência com nosso Código de 

Conduta, refletimos os valores do Grupo Husqvarna 

em todos os países em que atuamos.

Juntamente com outras Políticas do 

Grupo, o Código de Conduta do Grupo 

Husqvarna forma o alicerce para o modo 

como trabalhamos e se aplica a todos 

os funcionários, executivos e diretores 

juntamente a nossos parceiros de 

negócios.

Todos os funcionários devem agir de acordo com o 

Código de Conduta, as Políticas do Grupo e a lei, ou 

seja, agir com integridade.

Todos os gestores são responsáveis por comunicar 

e impor o Código e as Políticas do Grupo dentro de 

suas respectivas equipes, demonstrando a intenção e 

o espírito do Código.

Não cumprir com o Código e as Políticas do Grupo, 

incluindo falha ao denunciar uma não conformidade, 

pode resultar em ação disciplinar, até e incluindo, 

rescisão do contrato de trabalho. O Grupo Husqvarna 

também exige que nossos parceiros comerciais, 

por exemplo, nossos fornecedores, revendedores, 

subcontratados e consultores adotem e sigam 

os princípios incorporados dentro do Código. O 

Grupo Husqvarna também avalia continuamente e 

seleciona parceiros comerciais com base em suas 

capacidades de cumprir os requisitos do Código.

Se um parceiro comercial não estiver em 

conformidade com o Código e outras leis ou 

regulamentos aplicáveis, o Grupo Husqvarna 

solicitará medidas corretivas apropriadas e, se 

necessário, encerrará a relação comercial.

O Grupo Husqvarna está comprometido com os princípios do UN Global Compact, que visam 
alinhar as empresas com princípios de direitos humanos, trabalho, cuidados ambientais e 

anticorrupção. (O Grupo Husqvarna participa da iniciativa UN Global Compact desde 2013.)

Os princípios do Código também são baseados nas Diretrizes da OECD para Empresas 
Multinacionais e na Declaração ILO de Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho.

O propósito do Código de Conduta do Grupo 

Husqvarna, Agir com integridade, é fornecer à 

nossa organização padrões e valores para que 

façamos o que é certo para nossos clientes, 

parceiros comerciais, acionistas, funcionários, 

comunidades e meio ambiente.

Qual é o propósito do código?

Quem deve seguir o Código?



Fale e faça perguntas

Se você experimentar ou testemunhar um 

comportamento questionável que não parece 

correto, provavelmente ele não é. Se você se sentir 

à vontade ao lidar com o indivíduo diretamente, 

fale com ele. Algumas vezes, todos nós precisamos 

ser lembrados dos padrões de comportamento 

esperados e definidos em nosso Código. Se você 

não tiver certeza ou tiver dúvidas sobre essa 

conduta, não hesite em procurar respostas.

Nossos gestores lideram pelo exemplo

Nossos gestores devem definir pessoalmente o exemplo de integridade, não apenas com 
palavras, mas agindo com integridade. Se você for um gestor:

• Crie um ambiente aberto no qual todos os funcionários se sintam confortáveis para levar 
as preocupações até você.

• Comunique a importância da conformidade com sinceridade e convicção em todas as 
oportunidades apropriadas.

• Garanta que os funcionários entendam que os resultados comerciais nunca são mais 
importantes do que a conduta ética e a conformidade com o Código de Conduta e as 
Políticas do Grupo.

O Grupo Husqvarna tem o compromisso de conduzir seus negócios com o mais alto grau de integridade. Isso 

requer não só que todos os funcionários conheçam e sigam o Código e as Políticas do Grupo, mas que todos os 

funcionários se sintam capacitados para falar e/ou denunciar violações ou situações de não conformidade.

Seja a voz da integridade

Com quem devo conversar se 
eu tiver dúvidas?

Você pode buscar ajuda de qualquer uma 
das seguintes pessoas:

Seu gestor ou supervisor Um membro 

do Departamento de Conformidade 

de Recursos Humanos ou do 

Departamento Jurídico
(compliance@husqvarnagroup.com)

Denúncia de suspeitas de violação

Se você não se sentir confortável ou abordou, sem sucesso, o indivíduo diretamente sobre sua 
conduta ou assunto que envolva comportamento incorreto grave ou fraudulento, então você 

tem a responsabilidade e deve relatar suas dúvidas.

Consulte a página 34 para obter informações adicionais sobre como denunciar suspeitas de violação

?

76

mailto:compliance%40husqvarnagroup.com?subject=
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Princípios de concorrência
O Grupo Husqvarna compete no mercado de modo ético e justo, sem se envolver em quaisquer atividades 
inadequadas ou práticas desleais de comércio.

Você nunca deve concordar ou colaborar com outras empresas para fixar preços, alocar mercados ou manipular 
qualquer processo de licitação.

Você nunca deve coletar informações de mercado ou de inteligência competitiva por meios ilegais ou inapropriados.

14 Informações privilegiadas

16 Conformidade de comércio internacional

16 Antilavagem de dinheiro

16  Trabalhamos apenas com parceiros 

comerciais de boa reputação

Exemplo 1

Esclareça imediatamente que você não pode 
discutir tais problemas e informe seu gestor e o 
Departamento Jurídico sobre a conversa.

Exemplo 2

Você pode coletar informações sobre um concorrente 
de todas as fontes públicas, como sites, brochuras e 
relatórios anuais. Lembre-se, no entanto, que você 
ou qualquer pessoa em seu nome não pode obter 
informações comercialmente confidenciais de uma 
fonte não pública.

Exemplo 3

Você deve parar a discussão ou sair da reunião e 
pedir que as atas reflitam sua saída da reunião. 
Informe também o seu gestor e o Departamento 
Jurídico sobre a discussão.

Um dos revendedores do Grupo Husqvarna se 
oferece para compartilhar a lista de preços de um 
concorrente usando suas informações de login 
para entrar na intranet do concorrente.

Você conversa com o funcionário de um 
concorrente em uma feira de negócios e é 
solicitado a discutir suas dificuldades com 
um varejista que vocês têm em comum,, 
incluindo sua participação nas vendas e 
margens de lucro.

Você participa de uma reunião de associação do 
setor com concorrentes para discutir e aprender 
sobre padrões de produtos. Um dos concorrentes 
também gostaria de falar sobre fornecedores 
comuns de matérias-primas.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política da Lei de Concorrência (link) da empresa.

• Você não deve discutir ou trocar informações comerciais confidenciais com nossos concorrentes.

• Você deve evitar contatos de qualquer tipo com concorrentes e que possam criar a aparência de 
um acordo ou entendimento inadequado.

Conduzimos nossos negócios 
de modo justo e honesto O Grupo Husqvarna deve seguir as leis e os regulamentos 

de cada país em que trabalha. O Código define o nível 
mínimo de comportamento aprovado, mas as leis locais 

podem exigir um padrão mais elevado.

https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Competition_Policy.docx?d=w8c3194eefd11464595f213b3d17f4333&csf=1
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Antissuborno e oferta de presentes
O Grupo Husqvarna não tolera corrupção ou suborno em qualquer forma. É estritamente proibido, em todas as 
negociações comerciais, em todos os países por todo o mundo, nos setores privado e governamental.

Você não deve oferecer nenhum presente a um funcionário público sem primeiro consultar o Departamento Jurídico. 
Você não deve oferecer um presente ou qualquer coisa de valor, seja diretamente ou através de terceiros, a qualquer 
cliente ou parceiro comercial para obter ou manter negócios ou ganhar qualquer outra vantagem.

Da mesma forma, você não deve aceitar presentes ou qualquer coisa acima de um valor modesto, incluindo benefícios, 
reembolsos ou entretenimento, seja diretamente ou através de terceiros, que podem afetar ou até mesmo parecer 
afetar, sua objetividade ou julgamento profissional. Você deverá sempre obter a aprovação pelo seu gestor.

Fazer ou permitir os conhecidos "pagamentos de facilitação" para agilizar ações administrativas de rotina por uma 
entidade ou autoridades governamentais também é proibido. Todas as solicitações de pagamentos de facilitação 
devem ser recusadas e relatadas ao Departamento Jurídico.

Exemplo 1

Um funcionário de um 
fornecedor do Grupo Husqvarna 
convida você para um jantar e 
um evento esportivo. 

Você não deve aceitar um presente/hospitalidade, a menos 
que seja de valor modesto e que seja ofensivo não aceitar. 
Mesmo que você tenha a opinião de que a oferta não afeta 
os relacionamentos comerciais, você deve evitar aceitar 
tais ofertas. Você pode aceitar a oferta para se juntar ao 
fornecedor se você pagar por sua própria refeição e pelo 
ingresso para o evento esportivo.

Exemplo 2

A menos que a empresa concorde em pagar por todos os 
custos da participação, você deve recusar o convite para 
evitar a aparência de que você tenha sido influenciado 
em sua escolha por tal tecnologia devido ao fim de 
semana patrocinado pelo fornecedor.

Um fornecedor de tecnologia que a empresa 
está considerando contratar te convida 
para um seminário em um fim de semana. 
O fornecedor oferece para pagar os custos 
de viagem e do hotel. As informações do 
seminário também seriam úteis para considerar 
o valor da tecnologia para a empresa.

Exemplo 3

Um agente alega ter boas relações com 
o governo e pode obter uma autorização 
de construção emitida rapidamente, mas 
a taxa do agente é incomumente alta.

A taxa alta indica que o pagamento pode ser considerado 
suborno e você deve recusar-se a usar o agente para 
executar os serviços.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Presentes e Hospitalidade da 
empresa (link). 

• Você nunca deve oferecer, prometer ou autorizar um pagamento ou doação de qualquer item de 
valor a ninguém com a finalidade de obter vantagem comercial inadequada. 

• Ao utilizar terceiros como distribuidores ou agentes, você deve exigir que eles conduzam os 
negócios com o mesmo nível de integridade e honestidade, incluindo evitar o pagamento ou a 
oferta de presentes ou subornos.

• Você deve suspeitar de qualquer solicitação de pagamento a uma pessoa que não esteja 
relacionada à transação sendo discutida, ou uma solicitação de que pagamentos sejam feitos em 
outro país ou a um terceiro.

• Sempre relate o recebimento de qualquer presente ao seu gestor ou RH. Lembre-se de que a 
transparência é essencial.
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https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Conflict%20of%20Interest,%20Bribery,%20Gift%20Giving%20and%20Third%20Party%20Transactions_Policy.docx?d=wc6dfa0871103449a8852fd36f6adaff0&csf=1
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Evitar conflitos de interesse
Você nunca deve usar seu emprego com o Grupo Husqvarna para ganho pessoal, e você deve evitar o envolvimento 
de interesses financeiros externos que possam conflitar com os interesses do Grupo Husqvarna.

Evite interesses financeiros pessoais ou familiares em qualquer operação ou empresa que tenha relações comerciais 
com o Grupo Husqvarna. É essencial que qualquer relacionamento desse tipo seja divulgado antecipadamente para 
determinar se ele é apropriado.

Você não deve se envolver, seja de forma gratuita ou onerosa, em atividades que possam conflitar ou pareçam 
conflitar com os interesses do Grupo Husqvarna.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Conflitos de Interesse da 
empresa (link).

• Você deve evitar até mesmo a aparência de qualquer conflito de interesse e ser a voz da 
integridade ao divulgar ao seu gestor qualquer conflito potencial ou real de interesse.

• Você deve obter aprovação prévia do gestor do seu gestor (“avô” ou “grandparent”, em inglês) 
e do RH antes de contratar, promover ou supervisionar diretamente um membro da família ou 
amigo próximo.

• Você deve divulgar os interesses financeiros que você (ou um membro da família) pode ter em 
uma empresa em que você poderia afetar pessoalmente os negócios do Grupo Husqvarna.

Exemplo 1

Seu cônjuge acaba de ser contratado 
por um fornecedor que, recentemen-
te, fez uma proposta com o Grupo 
Husqvarna.

Você deve relatar imediatamente a situação 
ao seu gestor e determinar se um conflito de 
interesses pode ser evitado ou se a proposta 
do fornecedor deve ser rejeitada.

Exemplo 2

Você está considerando trabalhar meio período 
com uma agência de aluguel de equipamentos 
que vende e aluga várias marcas de equipamentos 
de floresta, jardim, agricultura e construção.

Você deve discutir o assunto com seu gestor e o RH 
para determinar se existe um conflito de interesses. 
“Liberações” de conflitos de interesses devem 
ser decididas seguindo a Política de Conflitos de 
Interesse da empresa.

Cooperar com investigações governamentais
Conforme as atividades de aplicação da lei aumentam em todo o mundo, aumenta a chance de que um inquérito 
ou uma investigação governamental ocorra em qualquer país no qual o Grupo Husqvarna realiza negócios. Uma 
agência governamental pode iniciar uma investigação informal procurando por informações sobre práticas do setor 
ou uma investigação formal em nossa empresa.

As agências governamentais podem entrar em contato com a nossa empresa de diversas maneiras, incluindo: 
telefone, e-mail, carta ou até mesmo uma intimação ou citação.

O que isso significa para você

• Relate imediatamente qualquer intimação, citação, reclamação ou outro processo jurídico ao 
Departamento Jurídico.

• Esteja em conformidade com todos os avisos que exijam retenção e preservação de documentos e 
informações relevantes. 

• Não responda quaisquer perguntas (além de consultas de rotina) nem forneça documentos ou 
informações sem consultar o Departamento Jurídico.
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https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Conflict%20of%20Interest,%20Bribery,%20Gift%20Giving%20and%20Third%20Party%20Transactions_Policy.docx?d=wc6dfa0871103449a8852fd36f6adaff0&csf=1
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Envolvimento político
O Grupo Husqvarna observa a neutralidade estrita em relação a partidos políticos e candidatos. Nem os nomes nem 
os recursos do Grupo Husqvarna devem ser usados para promover os interesses de partidos políticos ou candidatos.

Não fazemos nenhuma contribuição a qualquer candidato a cargo público, partidos políticos ou outras organizações 
políticas, exceto por meio de associações do setor.

Doações e patrocínios
Doações para caridade e patrocínios devem estar livres de qualquer suspeita de suborno ou conflito de interesse, 
seja direta ou indiretamente, e devem ser apoiados e documentados pelo RH.

Você deve garantir que as doações para caridade e os patrocínios nunca sejam oferecidos como incentivo ou 
recompensa para obter ou reter negócios, ou para qualquer outro propósito impróprio.

Informações privilegiadas
A Husqvarna AB (publ) é uma empresa de capital aberto e, como tal, está sujeita a várias leis relacionadas a 
informações privilegiadas (em inglês, insider trading) como, por exemplo, negociar ações considerando dados que 
não foram divulgados ao público e cuja divulgação poderia afetar o preço das ações da Husqvarna AB.

Você não tem permissão para negociar ações da Husqvarna AB (publ) caso tenha tais informações privilegiadas, 
nem compartilhar quaisquer informações que um investidor razoável poderia levar em consideração na decisão de 
comprar, vender ou reter títulos da Husqvarna AB (publ).

Exemplo

Não informe seu amigo sob nenhuma 
circunstância. Como as informações 
não são públicas, mas informações 
privilegiadas, você não tem permissão 
para e é crime compartilhar essas 
informações com outras pessoas.

O que isso significa para você

Você aprende com seu trabalho que o Grupo Husqvarna 
pretende anunciar em breve que irá comprar outra empresa. 
Você tem um amigo que está considerando vender suas 
ações da Husqvarna AB. Como é provável que o preço das 
ações aumente após o anúncio, você considera dizer ao seu 
amigo que ele deve suspender a venda. 

O que isso significa para você

• Qualquer atividade política em que você se envolva não é feita em nome do Grupo Husqvarna. 
Você está atuando sozinho e apenas na capacidade de um cidadão privado.

• Você só pode se envolver em lobby ou outras atividades legislativas em nome da empresa se 
você tiver autorização para fazê-lo. 

• Você só pode responder a uma solicitação de financiamento em nome do Grupo Husqvarna 
com autorização do seu gestor e do RH.

• Você não deve se beneficiar pessoalmente do apoio da empresa a uma causa de caridade. 

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Insider Trading da empresa (link).

• Seu conhecimento sobre as atividades comerciais do Grupo Husqvarna que podem influenciar 
o valor de participação da empresa será considerado altamente confidencial e não deve ser 
divulgado fora da empresa, inclusive com a família e os amigos.
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Conformidade de comércio internacional
O Grupo Husqvarna cumpre todos os regulamentos, leis e exigências de Conformidade Comercial que regulam a 
transferência de bens e tecnologias. 

Todas as transações, independentemente de elas estarem cruzando fronteiras ou serem transferidas dentro do 
mesmo país, podem estar sujeitas a regulamentações nacionais e internacionais, e a processos e regulações de 
controle de importação ou exportação que foram estabelecidos para garantir a conformidade com as leis de 
Comércio Internacional. 

As leis de controle de exportação regulam a travessia de fronteiras de bens, softwares e tecnologias que podem ser 
usados para fins militares ou de armamentos. Alguns países também controlam a liberação de dados técnicos para 
cidadãos estrangeiros dentro de suas fronteiras.

Você sempre deve saber o que está exportando, seu destino, o usuário final e o uso final. Nossos funcionários 
também devem fornecer documentação completa e precisa à Alfândega, incluindo descrições completas dos 
produtos, ao classificar as mercadorias.

Antilavagem de dinheiro
O Grupo Husqvarna tem o compromisso de estar em conformidade com as leis contra a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo que estão em vigor na maioria dos países em todo o mundo. A lavagem de dinheiro 
ocorre quando fundos ou outros ativos originários direta ou indiretamente de atividade criminal são colocados na 
economia, fazendo com que sua fonte pareça legal. 

O financiamento do terrorismo ocorre quando os fundos são disponibilizados para cometer atos criminosos de 
terrorismo ou para dar apoio a organizações terroristas. A responsabilidade pela lavagem de dinheiro geralmente 
não requer que a pessoa envolvida esteja ciente da origem dos fundos.

Trabalhamos apenas com parceiros comerciais de boa reputação
O Grupo Husqvarna faz parcerias com fornecedores, prestadores de serviços, agentes e distribuidores com os quais 
podemos construir relações comerciais mutuamente benéficas.

Conduzimos negócios somente com parceiros comerciais que estejam em conformidade com todos os requisitos 
legais aplicáveis e com as diretrizes do Grupo Husqvarna relacionadas a padrões de trabalho, emprego e meio 
ambiente, saúde e segurança, incluindo o tratamento de funcionários de forma justa e com respeito. O Grupo 
Husqvarna exige que todos os fornecedores e prestadores de serviços cumpram com o Código de Ética Comercial 
do Fornecedor.

Também realizamos auditorias de terceiros para garantir que qualquer parceiro comercial em potencial tenha um 
registro de práticas de negócios éticas e depois, continue a agir de forma consistente com nosso Código de Ética 
Comercial do Fornecedor.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender as práticas de Conformidade Comercial da empresa. 

• Você deve estar ciente de que há pessoas e países com os quais o Grupo Husqvarna é proibido de 
negociar. Revise o Processo de Sanções da empresa.

O que isso significa para você

• Você deve coletar e compreender documentos de clientes potenciais e parceiros comerciais 
para garantir que eles estejam envolvidos em atividades de negócios legítimas e que seus 
fundos são originados de fontes legais.

O que isso significa para você

• Compreenda os requisitos de nosso Código de Ética Comercial do Fornecedor e garanta que 
ele faça parte do contrato com nossos parceiros de negócios.

• Sempre relate problemas e preocupações relacionados aos relacionamentos com parceiros de 
negócios. Seja a voz da integridade e fale com seu gestor ou com o Departamento Jurídico 
se você presenciar condições não seguras nas dependências do fornecedor, empregados do 
fornecedor que pareçam ser menores de idade ou sujeitos a trabalho forçado ou qualquer 
aparente desrespeito aos padrões ambientais nas instalações do fornecedor. 

8 Princípios de concorrência

10 Antissuborno e oferta de presentes

12 Evitar conflitos de interesse

12 Cooperar com investigações governamentais

14 Envolvimento político

14 Doações e patrocínios

14 Informações privilegiadas

16 Conformidade de comércio internacional

16 Antilavagem de dinheiro

16  Trabalhamos apenas com parceiros 

comerciais de boa reputação

Conduzimos nossos negócios 
de modo justo e honesto
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Geração de relatórios financeiros confiáveis
Todas as entidades dentro do Grupo Husqvarna devem aplicar princípios de contabilidade uniformes para obter 
informações financeiras consistentes e comparáveis. Esses princípios contábeis são definidos no Manual de 
Contabilidade da Husqvarna, que é totalmente compatível com os Padrões Internacionais de Geração de Relatórios 
Financeiros (IFRS) e interpretações IFRIC, conforme adotados pela União Europeia.

Todas as contas e relatórios devem ser conduzidos com precisão e em um alto nível de qualidade.

Para fins de conformidade legal, todas as entidades também precisam estar em conformidade com os Princípios de 
Contabilidade Locais Geralmente Aceitos e as leis locais em seus livros.

Gerenciamento de registros
Todos os funcionários são responsáveis e respondem pelas informações em sua posse e pelos registros que 
controlam. O Grupo Husqvarna adotou uma Política de Retenção e Gerenciamento de Registros ("Política de 
Registro") que aborda a retenção, o uso e o descarte de registros da empresa de acordo com as necessidades de 
negócios, práticas recomendadas de gerenciamento de registros e leis. 

A Política de Registro se aplica a todas as formas de registros de negócios e dados que são criados, coletados ou 
armazenados em qualquer formato, incluindo papel, via eletrônica ou de outra forma. ("Registros") 

A Política de Registro estabelece:

• Um conjunto de "categorias" de registro padronizadas para os Registros.

• Cada categoria de Registro tem um "período de retenção" definido, que é descrito em Descritivos de Registro 
específicos por região, que estabelecem por quanto tempo um registro deve ser mantido antes de ser destruído.

O Grupo Husqvarna tem o compromisso de proteger seus 
ativos e suas partes interessadas contra danos, roubo ou uso 

indevido. Você tem acesso e controle sobre vários ativos 
da empresa, incluindo itens físicos, propriedade intelectual 

e informações. O Grupo Husqvarna conta com você para 
proteger os recursos da empresa e usá-los de forma apropriada.

Privacidade de dados
O Grupo Husqvarna leva os direitos de privacidade a sério e está comprometido com a conformidade internacional 
sobre as leis de privacidade de dados. É imprescindível que apenas coletemos, armazenemos e usemos dados 
que identifiquem uma pessoa individual, seja um funcionário, um cliente ou qualquer outro, de maneira legal e 
transparente. 

O Grupo Husqvarna desenvolveu políticas e procedimentos que devem ser aplicados de forma consistente ao fazer 
o processamento de dados pessoais dentro do Grupo Husqvarna.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender as Políticas Financeiras (link) e Contábeis (link) da 
empresa e o Manual de Contabilidade da Husqvarna (link).

• Para manter a alta qualidade de nossos sistemas de geração e consolidação de relatórios, você 
deve cumprir rigorosamente com o Manual de Contabilidade da Husqvarna e garantir que todos 
os relatórios estejam corretos, atualizados e tempestivos.

• Seja a voz da integridade e contate imediatamente seu gestor caso suspeite de qualquer fraude 
ou imprecisões nos registros contábeis ou nos sistemas de dados.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Retenção e Gerenciamento de 
Registros da empresa (link).

• Você é pessoalmente responsável por gerenciar ativamente seus registros físicos e eletrônicos 
de modo a serem consistentes com os Períodos de Registros.

• Esteja em conformidade com todas as instruções recebidas, como ordens de retenção por 
litígio ou diretivas para descarte de registros obsoletos.

• Armazene apenas registros eletrônicos, incluindo e-mails em sites de armazenamento 
patrocinados pela empresa e não envie registros da empresa para armazenamento pessoal.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Privacidade da empresa (link).

• Você deve garantir a proteção dos "dados pessoais" relacionados a nossos funcionários, bem 
como a nossos clientes, fornecedores e consumidores.

• Você não deve acessar, coletar, armazenar, processar ou compartilhar dados pessoais sem 
autorização adequada.
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https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Financial_Policy.docx?d=wa885a2856ea74410829a7e33fb9532b7&csf=1
https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Accounting_Policy.docx?d=w1dcf7f8b00234ef2932cc8719b9a2420&csf=1
http://accountingmanual.hvwan.net/Prod/AM060104.ns5/Mainset?OpenFrameSet
https://husqvarnagroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/Husqvarna%20How%20We%20Work/Documents/Governance/Policies/Record%20Retention%20and%20Management_Policy.docx?d=w4ea8ec960d504f20863a9923b992d3cd&csf=1
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Proteção de ativos de informação
Para manter-se líder de mercado e continuar a oferecer tecnologia inovadora, o Grupo Husqvarna busca proteger 
suas redes, sistemas, dispositivos e ativos de informação. 

Temos o dever de manter as informações importantes de nossos negócios confidenciais, precisas e disponíveis.

Os ativos de informação podem existir como informações digitais ou como documentos em papel e incluem:

• Propriedade intelectual e segredos comerciais

• Planos de negócio

• Códigos-fonte

• Informações de desenvolvimento de produtos

• Registros financeiros, dados financeiros e contábeis 

• Informações de clientes e de revendedores

• Informações de precificação 

•  Quaisquer outras informações e processos confidenciais que possam ser criados no curso da atividade 
comercial

Todos que tenham acesso às informações do Grupo Husqvarna ou às informações confiadas ao Grupo Husqvarna 
por terceiros, são obrigados a proteger essas informações.

Exemplo 2
Você nunca deve manter sua senha por escrito 
e armazenada com seu computador. Evite 
levar documentos importantes em cópia 
impressa enquanto estiver viajando. Relate 
imediatamente a perda de qualquer dispositivo 
ao Suporte Técnico de TI e ao seu gestor.

Você está em uma viagem de negócios no 
aeroporto e sua mochila e seu notebook são 
roubados.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Segurança de Informações (link) e a 
Classificação de Informações e Instrução de Proteção.

• Você tem a obrigação de evitar o acesso não autorizado ou acidental, perda, divulgação ou 
destruição das informações do Grupo Husqvarna e confidenciais de terceiros. Isso requer que você:

 - NUNCA compartilhe credenciais com qualquer pessoa ou use-as em sites externos.
 - Use criptografia ao enviar material confidencial externamente.
 - Certifique-se de que os documentos estejam devidamente protegidos, não deixados sem 

supervisão e descartados de maneira apropriada.

• Você não deve compartilhar informações, a menos que haja uma finalidade comercial legítima para 
isso. Quando um terceiro precisar receber informações proprietárias, deve haver um acordo de 
confidencialidade em uso antes de compartilhar as informações. 

• Você tem a obrigação de denunciar imediatamente violações de segurança de informações 
consistentes com a Instrução de Violação de Dados. Se você tiver preocupações de que uma 
violação de segurança de informações tenha ocorrido devido a má conduta, você também pode 
denunciar usando o AlertLine.
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Exemplo 1 

Você deve confirmar que o e-mail não é uma 
tentativa de phishing ao contatar o remetente. 
Lembre-se de que hackers podem facilmente 
manipular endereços ou podem comprometer 
contas legítimas.

Você recebe um e-mail inesperado de um 
funcionário do Grupo Husqvarna contendo um 
arquivo anexado que precisa de revisão.
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Propriedade intelectual
A propriedade intelectual se refere a criações da mente, incluindo, por exemplo, invenções, know-how, projetos 
industriais, obras artísticas e marcas. O Grupo Husqvarna usa uma variedade de ferramentas para proteger sua 
Propriedade intelectual, algumas das quais criam direitos legais aplicáveis. Exemplos incluem patentes, registros de 
design, registros de marcas comerciais, registros de direitos autorais e segredos comerciais.

O Grupo Husqvarna espera que seus funcionários protejam a PI e os direitos associados da empresa. Isso significa, 
por exemplo, não divulgar publicamente uma invenção antes que seja apropriado.

Além disso, o Grupo Husqvarna espera que seus funcionários respeitem os direitos de PI de terceiros.

O Departamento de PI é responsável por gerenciar os direitos de PI da empresa e lidar com a maioria dos assuntos 
relacionados à PI. O Departamento de PI trabalha em conjunto com o Departamento Jurídico para exercer os 
direitos de PI do Grupo.

Rotinas de segurança e gerenciamento de incidentes
O Grupo Husqvarna tem o compromisso de garantir a segurança de nossas pessoas e operações em todo o mundo.

Nossas rotinas de segurança, planejamento de emergência e planos de gerenciamento de crise incluem processos 
para identificar e proteger contra os riscos impostos por incidentes ou riscos naturais que afetam nossos 
funcionários, operações, instalações ou produtos e serviços.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Segurança e Prevenção de Perdas e 
a Política de Gerenciamento de Continuidade de Negócios e Crises da empresa (link).

• Seja um participante ativo na prevenção de perdas, gerenciamento de crise, continuidade 
de negócios e exercícios de prevenção de violência no local de trabalho e sessões de 
conscientização de segurança para garantir que você tenha o conhecimento para permanecer 
seguro no trabalho, em casa e na estrada.

• Esteja em conformidade com as políticas de viagem do Grupo Husqvarna. Você deve usar o 
Sistema de Viagem da empresa ao planejar viagens.

O que isso significa para você

• Você deve proteger a PI do Grupo Husqvarna e os direitos associados e usá-la apenas para fins 
legítimos de negócios em nome da empresa. 

• Você deve dar suporte ao Departamento de PI no gerenciamento dos direitos de PI do Grupo 
Husqvarna e buscar orientação, conforme apropriado, do Departamento de PI sobre assuntos 
relacionados à PI.
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Comunicação e mídias sociais
Todos nós somos uma parte importante da marca do Grupo Husqvarna, e a comunicação é uma ferramenta crucial 
para gerenciar nossa empresa interna e externamente. Todas as comunicações devem ser planejadas ao máximo 
possível no contexto dos objetivos estratégicos do Grupo Husqvarna, desenvolvidas para criar o melhor ambiente de 
negócios possível para nossas operações e funcionários.

Quando nos comunicamos, tanto interna quanto externamente, devemos sempre nos envolver em uma comunicação 
honesta, factual e bem equilibrada. Como somos uma empresa de capital aberto, também é essencial que a 
credibilidade de todas as nossas comunicações financeiras seja mantida. Somente o CEO, o CFO e as pessoas 
designadas determinadas pelo Departamento de Comunicação Corporativa têm permissão para falar com a mídia 
em conformidade com a Política de Comunicação (link).

Além disso, todos os funcionários que usam a comunicação eletrônica de propriedade da empresa estão sujeitos 
à Política de Comunicação Eletrônica da empresa (link). A comunicação eletrônica do Grupo Husqvarna não 
deve ser utilizada para conduzir qualquer atividade que viole qualquer lei ou regulamentação ou coloque em 
risco a segurança ou a confiabilidade dos registros ou dados da empresa, incluindo segredos comerciais e outras 
informações confidenciais da empresa.

Mídias sociais

Se você se identifica como um funcionário do Grupo Husqvarna nas mídias sociais, as informações que você 
compartilha sobre nossa empresa podem ser vistas como uma mensagem oficial do Grupo Husqvarna. Quando seu 
conteúdo sobre um produto ou serviço do Grupo Husqvarna pode ser utilizado pelo público, você deve indicar que 
as opiniões são próprias e não refletem as da empresa. Além disso, você é obrigado a seguir o Código de Conduta 
ao publicar informações, incluindo:

• Proteger a confidencialidade das informações de negócios.

• Evitar comentários depreciativos, discriminatórios ou ofensivos a outros funcionários, clientes, fornecedores ou 
parceiros de negócios.

• Evitar o uso das marcas registradas ou dos logotipos do Grupo Husqvarna, de modo a confundir o público.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Comunicação (link) e a Política de 
Comunicação Eletrônica da empresa (link).

• Nunca fale com a imprensa ou mídia em nome da empresa sem autoridade e suporte.

• Lembre-se de que somente funcionários autorizados podem usar as mídias sociais em nome do 
Grupo Husqvarna. 

• Não use o papel timbrado ou os logotipos da empresa em comunicações pessoais, cartas ou 
postagens.

• Se você vir algo on-line que possa ser potencialmente nocivo ao Grupo Husqvarna, relate 
imediatamente ao seu gestor ou ao Departamento de Comunicações Corporativas do Grupo. 
Não responda a comentários negativos.
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Adotando a inclusão e a diversidade
O Grupo Husqvarna se esforça para atrair, desenvolver e manter uma força de trabalho tão diversificada quanto os 
mercados que atendemos e para garantir um ambiente de trabalho inclusivo que adota a força de nossas diferenças. 
A diversidade nos torna mais fortes e melhores, e as empresas com uma força de trabalho mais diversificada também 
têm melhor desempenho financeiro.

O Grupo Husqvarna oferece oportunidades iguais de emprego a todos os indivíduos sem considerar gênero, raça, 
religião, idade, deficiência, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, nacionalidade, origem social ou 
étnica, cidadania, filiação sindical, opiniões políticas ou qualquer outra característica protegida pela lei aplicável.

26 Adotando a inclusão e a diversidade

26 Condições justas de emprego

26 Ausência de trabalho forçado ou infantil

28 Saúde e segurança

28 Liberdade de associação

28 Antiassédio

Nossa responsabilidade no local de trabalho

Condições justas de emprego
Os termos e salários do emprego devem ser justos e razoáveis. O Grupo Husqvarna está em conformidade com 
as leis aplicáveis e os padrões do setor no que diz respeito às horas de trabalho. Todos os funcionários, inclusive 
aqueles empregados temporariamente, devem ter suas condições de emprego por escrito e estarem cientes de suas 
responsabilidades no emprego.

Ausência de trabalhos forçado e infantil
O Grupo Husqvarna não tolera a mão de obra infantil em suas operações ou nas operações de qualquer fornecedor 
ou outra parte com quem nos relacionamos. A idade mínima de emprego é de 15 anos ou a idade legal para 
trabalhar no país em questão.

Não permitimos trabalho ilegal, involuntário, unido ou forçado, tráfico de seres humanos ou qualquer forma de 
escravidão em nossas operações ou nas operações de qualquer um de nossos parceiros de negócios e estamos 
comprometidos a tomar as medidas necessárias para evitá-la em nossas operações e cadeia de suprimentos.

O Grupo Husqvarna oferece suporte e respeita a proteção 
de direitos humanos internacionalmente proclamados e 

garante que não estejamos em cumplicidade com abusos 
dos direitos humanos.

O que isso significa para você

• Você deve sempre incentivar um ambiente de trabalho em que todos sejam apreciados e 
valorizados por suas diferenças.

• Participe e gerencie diversas equipes de modo a aproveitar as contribuições exclusivas de cada 
membro.

• Evite excluir indivíduos de equipes ou projetos que sejam diferentes de você e busque ativamente 
ser o mentor de outras pessoas que, da mesma forma, não sejam semelhantes. 

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender suas próprias condições e direitos de emprego.

• Como gestor ou supervisor, você tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo para 
promover condições justas de trabalho.

• Você deve notificar imediatamente seu gestor ou o RH se souber ou suspeitar que em qualquer 
de nossas operações ou qualquer um de nossos parceiros de negócios esteja usando trabalho 
forçado ou infantil.

O que isso significa para você

Direitos humanos e local de trabalho seguro
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Exemplo

Saúde e segurança no local de trabalho
As condições necessárias para um ambiente de trabalho seguro e saudável devem ser fornecidas para todos os 
funcionários do Grupo Husqvarna, incluindo informações de segurança e treinamento apropriados. Nosso objetivo é 
ter zero acidentes e ferimentos no local de trabalho.

O uso de drogas ilegais no local de trabalho não é tolerado. O uso de álcool não é permitido durante operações 
normais de trabalho, mas pode ser permitido com moderação em eventos sociais oficialmente confirmados como 
aprovados pelo gestor do local.

26 Adotando a inclusão e a diversidade

26 Condições justas de emprego

26 Sem trabalhos forçados ou infantis

28 Saúde e segurança

28 Liberdade de associação

28 Antiassédio

Liberdade de associação
Todos os funcionários são livres para exercer o direito de formar, participar ou abster-se de sindicatos ou organiza-
ções similares e de negociar coletiva ou individualmente.

Antiassédio
O Grupo Husqvarna procura fornecer um ambiente de trabalho livre de assédio de qualquer tipo e/ou qualquer 
outra conduta ofensiva ou desrespeitosa. 

O assédio físico, psicológico, sexual ou verbal contra qualquer colega ou parceiro de negócios nunca será tolerado e 
estará sujeito a medidas disciplinares.

Brenda não deve hesitar em contatar seu 
gestor ou RH para relatar o assunto. A atenção 
indesejada de Mark está criando um ambiente 
de trabalho desconfortável para Brenda e seu 
comportamento deve parar imediatamente.
O Grupo Husqvarna tem o compromisso de 
criar um ambiente de trabalho respeitoso e 
seguro.

Brenda recentemente aceitou uma nova função, que 
exige que ela trabalhe em conjunto com Mark. No 
começo, ela ficou lisonjeada quando ele elogiou 
sua aparência, mas conforme o tempo passou, seus 
comentários se tornaram mais pessoais. Juntos em uma 
viagem de negócios, Mark convida Brenda para seu 
quarto. Brenda recusa a oferta e está preocupada com 
esse comportamento, mas ela quer lidar com isso da 
maneira correta. O que ela deve fazer?

O que isso significa para você

• Você deve dedicar um tempo para entender os riscos de segurança e saúde em seu ambiente de 
trabalho, bem como as ações necessárias para evitá-los.

• Você deve alertar seu gestor ou RH se souber de perigos ou padrões que estão sendo ignorados ou 
ocultados.

• Ao conduzir os negócios da empresa e viajar a trabalho, você tem a responsabilidade de exercer o 
julgamento justo para uma conduta segura e se familiarizar com a Política de Viagem do Grupo (link).

O que isso significa para você

• Você tem o direito de nomear representantes de funcionários e formar associações de funcionários 
ou participar de sindicatos de sua própria escolha.

• Sua decisão de se juntar a um sindicato ou formar uma associação de funcionários é uma escolha 
individual e você será respeitado independentemente da decisão tomada.

O que isso significa para você

• Evitar o assédio significa evitar condutas como:

 - Insultos ou piadas ofensivas com base no gênero, raça, religião, idade, deficiência, orientação 
sexual, identidade ou expressão de gênero, nacionalidade, origem social ou étnica ou outras 
características da pessoa

 - Toques não solicitados ou gestos intimidadores, como bloquear os movimentos de uma pessoa
 - Comentários sexualmente ofensivos, incluindo solicitações de favores sexuais ou convites 

repetidos para encontros quando a outra pessoa recusou

• Se você passar por ou testemunhar comportamentos de assédio de qualquer tipo, seja a voz da 
integridade e fale e/ou denuncie imediatamente.

Nossa responsabilidade no local de trabalho
Direitos humanos e local de trabalho seguro
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Segurança e qualidade
Nosso principal objetivo de transformar a tecnologia em oportunidade significa que temos uma paixão pela 

inovação e o compromisso de elevar o nível de segurança e qualidade do produto. Como resultado, a segurança e 

a qualidade do produto são sempre consideradas no desenvolvimento de produtos e processos, desde a ideia até a 

entrega do produto, a operação, manutenção e o descarte dele em todas as nossas operações.

Mantemos a confiança do consumidor ao fabricar produtos de qualidade superior, começando pela compra de 

nossas matérias-primas e continuando até que o produto acabado chegue às mãos dos usuários finais. Também 

estamos comprometidos com o desenvolvimento de novos produtos de forma ética e responsável, e por seguir 

todos os padrões de segurança e conformidade aplicáveis nos mercados relevantes.

O Grupo Husqvarna emprega procedimentos transparentes e eficazes para lidar com as reclamações e os 

questionamentos dos clientes e se esforça para obter uma resolução justa e rápida de todas as controvérsias dos 

clientes.

O Grupo Husqvarna tem o compromisso de oferecer produtos 
e serviços com os mais elevados padrões de segurança e 
qualidade.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política de Segurança de Produtos (link) e a 
Política de Conformidade de Produtos da empresa (link).

• Continue a se esforçar para melhorar o produto e a excelência operacional.

• Cumpra com todos os requisitos de conformidade legal e regulatórios, bem como os padrões de 
qualidade internos.

• Seja a voz da integridade e relate qualquer preocupação com a qualidade do produto ao seu 
gestor.

• Ouça nossos clientes (interna e externamente) e tente entender suas necessidades e seus desafios 
antes de concordar com os requisitos do produto.

A segurança e a qualidade são essenciais
Segurança do usuário final
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Sustentabilidade
Para o Grupo Husqvarna, o termo "sustentabilidade" significa que, além de gerar valor para nossos acionistas (lucro), 

temos o dever de levar em conta o impacto de nossos negócios no meio ambiente (o planeta) e na sociedade como 

um todo (pessoas). Estamos convencidos de que agir consistentemente de maneira sustentável, considerando todos 

esses três aspectos em nossa tomada de decisões, levará a um valor maior de longo prazo para nossos acionistas.

Uma parte importante de nossos esforços de sustentabilidade, o Grupo Husqvarna tem o compromisso de reduzir 

nosso impacto geral no meio ambiente, especialmente em termos de emissões de gases de efeito estufa em todos 

os estágios de nossa cadeia de valores, ou seja, desde o projeto de nossos produtos, passando pelo processo de 

fabricação e distribuição até o uso de nossos produtos pelos clientes finais. Por exemplo, nos esforçamos para 

utilizar somente materiais e tecnologias ecologicamente corretas, avançadas e eficientes, que implementamos 

durante todo o ciclo de vida de nossos produtos.

Em geral, garantimos o gerenciamento dos recursos naturais com cuidado e consistência para reduzir o impacto 

ambiental e cumprir as leis e regulamentos ambientais em apoio aos objetivos de sustentabilidade do Grupo. 

Definimos metas ambiciosas para minimizar nossa pegada ambiental reduzindo as emissões de gases do efeito 

estufa, diminuindo o desperdício e limitando a água e o uso de energia em nossas instalações. Esses esforços 

não são apenas nosso dever, mas também apoiam a inovação, aumentando a precisão regulatória, fortalecendo a 

confiança dos investidores e melhorando a lucratividade e nossa competitividade.

O cuidado ambiental é um valor comercial do Grupo Husqvarna 
que é construído de acordo com a conformidade e os princípios 
de melhoria contínua envolvendo toda a cadeia de valor do 
Grupo Husqvarna.

O que isso significa para você

• Você tem a responsabilidade de compreender a Política Ambiental da empresa (link).

• Você tem a responsabilidade de cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis relacionados ao meio 
ambiente.

• Você tem a responsabilidade de compreender os impactos ambientais de seu trabalho diário e as 
ações preventivas que você pode tomar para reduzi-los.

• Você deve considerar as consequências ambientais do desperdício de energia, água e outros 
recursos em seu trabalho e fazer ou sugerir melhorias quando puder.

• Você deve procurar reutilizar e reciclar materiais o máximo possível e relatar e compartilhar 
informações sobre quaisquer incidentes ou riscos.

A sustentabilidade é importante
Redução de nossa pegada ambiental
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Políticas adicionais relacionadas e informações detalhadas podem ser encontradas pelo site da Intranet 
do Grupo Husqvarna "Como trabalhamos" e incluem tópicos como: 

Considere o seguinte ao tomar decisões em suas atividades diárias:

• Minha ação ou falha em agir está dentro da lei?

• Minha ação ou falha em agir é consistente com o Código de Conduta do Grupo Husqvarna e o espírito do 
Código?

• Como eu me sentiria se o curso de ação que estou considerando fosse relatado na primeira página do jornal 
local?

• Eu me sentiria confortável se eu tivesse que explicar minhas ações a um colega, ao meu gestor ou à minha 
família?

• Quais são as possíveis consequências de minha ação ou da falta de ação?

• Minha ação ou falha em agir protege a reputação do Grupo Husqvarna como uma empresa que se esforça para 
manter o mais alto nível de integridade nos negócios?

Contabilidade
Gerenciamento 
de continuidade 

de negócios
Comunicação Competição Conflitos de 

interesse

Segurança 
ambiental do 

produto

Finanças
Presentes e 

hospitalidade

Insider Qualidade

Se você não se sentir confortável ou abordou, sem 
sucesso, o indivíduo diretamente sobre sua conduta ou 
assunto que envolva comportamento incorreto grave ou 
fraudulento, então você tem a responsabilidade e deve 
relatar suas dúvidas. Ao denunciar o comportamento 
incorreto, você está contribuindo para a cultura de ética 
do Grupo Husqvarna.

Por este motivo, estão disponíveis vários canais 
para facilitar a busca por aconselhamento e reportar 
preocupações.Se você deseja fazer uma reclamação 
ou relatar uma suspeita de violação, encorajamos que 
entre em contato com seu gestor ou membro local do 
Departamento de Recursos Humanos ou Jurídico.

Se estiver com dificuldade de esclarecer uma 
dúvida localmente, o Escritório de Conformidade e 
Integridade do Grupo Husqvarna pode ser contatado 
via compliance@husqvarnagroup.com, ou por e-mail 
separado ao General Counsel do Grupo ou ao VP de 
Conformidade e Integridade.

Você também pode contatar o AlertLine do Grupo 
Husqvarna on-line via: husqvarnagroup.ethicspoint.com 
ou usando os números de telefone no Connect (link). 
Se fizer contato por telefone, a linha AlertLine gratuita 
está disponível 24 horas todos os dias em diversos 
idiomas. Você pode decidir manter-se no anonimato, 
mas se desejar se identificar, poderá ser contatado 
para dar mais informações.

Todos os relatórios que são recebidos, seja 
verbalmente, por e-mail ou pela AlertLine, serão 
avaliados imediatamente e uma investigação será 
aberta, quando necessária. Os detalhes relevantes 
que você fornecer são registrados e, se você se 
identificar, alguém do Departamento Jurídico, de 
Conformidade ou do RH poderá entrar em contato 
com para obter mais detalhes.

Faremos o possível para manter como confidenciais 
as informações que você fornecer e divulgaremos 
apenas as informações necessárias para conduzir 
uma investigação. No entanto, em alguns casos 

envolvendo assuntos graves de possível má conduta 
ilegal ou criminosa, pode ser necessário que a 
empresa compartilhe as informações para a aplicação 
da lei. Lembre-se também de que a privacidade 
de todos os funcionários deve ser respeitada e, em 
muitos casos, você não poderá ser informado sobre 
os resultados de uma investigação envolvendo outro 
funcionário.

Saiba que os funcionários não se isentarão 
das consequências de transgressões por 
espontaneamente reportá-las, embora a autodenúncia 
possa ser levada em conta para determinar o curso de 
ação apropriado.

Os valores éticos e a integridade são de maior 
importância para o Grupo Husqvarna e não podem ser 
preservados se os indivíduos estiverem relutantes ou 
tiverem medo de levantar ou relatar uma preocupação 
ou suspeita de violação de nosso Código, das Políticas 
do Grupo ou da lei. Fique tranquilo, se você expressar 
sua preocupação de boa-fé, não haverá retaliação contra 
você.

Qualquer funcionário que se envolva em retaliações 
estará sujeito a medidas disciplinares. Se você 
acredita que sofreu retaliações, deverá denunciar 
como suspeita de má conduta.

Políticas do nosso grupoDenúncias de suspeitas de violação

Nosso compromisso para evitar retaliações

O que acontece quando faço uma denúncia? Lista de verificação

Comunicação 
eletrônica

Viagem
Segurança e 
prevenção 

contra perdas

Segurança da 
Informação

Gerenciamento 
de registros Privacidade
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