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Carta do CEO 

 
Caro colega da Lexmark, 
 
Ao nos esforçarmos em alcançar um crescimento lucrativo para a Lexmark, devemos entender que nosso sucesso não é o 
objetivo apenas do nosso compromisso com os clientes, mas também da nossa abordagem ética, legal e justa em todas as 
nossas atividades empresariais. 
 
É responsabilidade de todos os funcionários da Lexmark garantir a conformidade com nossas obrigações legais e éticas ao 
negociar com clientes, colaboradores, parceiros de negócios, concorrentes e fornecedores em qualquer lugar no mundo. O 
Código de Conduta Empresarial da Lexmark serve como guia para garantir que todas as nossas atividades empresariais 
sejam realizadas com confiança e integridade — de modo consistente com nosso conceito de Visão, Missão e Valores.  
 
Como funcionário da Lexmark, você deve ler, entender e praticar este Código de Conduta Empresarial. Como o código não 
pode abranger todas as situações ou problemas que possam ocorrer em nosso ambiente empresarial, você deve discutir o 
código com seu gerente ou ligar para a Linha de Ética no número 1-866-477-2029 se tiver alguma dúvida. 
 
Agradeço pelo tempo dedicado para ler o Código de Conduta Empresarial e, ainda mais importante, por conduzir suas 
atividades empresariais em conformidade com estas diretrizes. 
 
Allen Waugerman 
Presidente e diretor-executivo 

  



- 5 - 

 
Introdução 

 
  

 Em vários momentos de nossas carreiras, todos enfrentamos situações que apresentam questões éticas 
e legais relacionadas a como conduzimos os negócio na Lexmark. A política da Lexmark com relação ao 
comportamento ético é direta e clara: 

  
 Nos comportaremos de maneira ética, dentro da lei e de forma justa ao lidar com nossos clientes, 

funcionários, entidades governamentais, parceiros de negócios, concorrentes e fornecedores em 
todos os lugares do mundo. 

  
 Apesar de nossa política ser clara, sua aplicação a uma situação específica pode não ser. O Código de 

Conduta Empresarial da Lexmark foi desenvolvido para auxiliar os funcionários em situações como essa. 
O Código define os padrões e políticas de como operamos, além de outras políticas e procedimentos da 
Lexmark. Todos os funcionários da Lexmark são pessoalmente responsáveis por ler, entender e estar em 
conformidade com este Código. Qualquer desistência do Código deve ser aprovada pelo Comitê de Ética 
da Lexmark, a menos que especificado de outra forma. Um funcionário que não estiver em conformidade 
com o Código estará atuando fora do escopo de sua contratação e pode ser passível de ação disciplinar, 
podendo chegar ao encerramento de seu contrato de trabalho com a Lexmark. Os gerentes que tolerarem 
conduta questionável ou imprópria de funcionários que participarem de tal atividade ou que não tomarem 
ações corretivas quando tais questões forem trazidas à sua atenção, poderão também ser passíveis de 
ação disciplinar, podendo incorrer até mesmo no encerramento de seu contrato de trabalho com a 
Lexmark. Qualquer denúncia relacionada a violações do Código de Conduta Empresarial da Lexmark será 
investigada imediatamente e uma ação corretiva será aplicada, conforme necessário.   

  
 A Lexmark opera em diversos países e ambientes culturais. Este Código deve ser aplicado à Lexmark, 

suas subsidiárias e funcionários do mundo todo. Se as práticas legais ou culturais locais forem 
inconsistentes com as diretrizes fornecidas neste Código, os funcionários devem discutir a ação apropriada 
a ser tomada com seu gerente, com base na intenção e no espírito deste Código. Qualquer desvio 
relevante deste Código que se deva a considerações legais ou culturais deve ser aprovado por escrito pelo 
Comitê de Ética.  

  
Apesar de um conjunto de políticas e procedimentos não possibilitar a resolução de todos os possíveis 
dilemas éticos que possamos encontrar, o Código permite que cada um de nós chegue à conclusão correta 
ou identifique essas situações onde devemos buscar uma orientação de pessoas adequadas na Lexmark. 
Caso tenha alguma dúvida na interpretação ou aplicação deste Código, é sua responsabilidade consultar: 
seu gerente, departamento de recursos humanos da Lexmark, departamento jurídico da Lexmark ou o 
diretor de auditoria interna.  Você também pode fazer uma pergunta usando a Linha de Ética. 

  
 Um Comitê de Ética, com presidência compartilhada pelo vice-presidente sênior e diretor de recursos 

humanos e pelo vice-presidente, conselheiro geral e secretário, foi estabelecido para supervisionar o 
programa de ética da Lexmark, incluindo a revisão e a interpretação deste Código.  

  
 Para fins do Código, "Gerenciamento Executivo" se refere ao diretor executivo e se reporta diretamente 

ao diretor executivo.  
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Ambiente de trabalho da Lexmark 
 

  
Igualdade de oportunidade de emprego 
 
O compromisso da Lexmark é oferecer igualdade nas oportunidades de emprego. Todas as atividades 
relacionadas a contratos de trabalho da Lexmark serão conduzidas sem considerar raça, cor, idade, 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, religião, nacionalidade, deficiência, status de veterano 
ou qualquer outra característica ou fator protegido pela lei aplicável.   
 
Discriminação e assédio 
 
A Lexmark está empenhada em fornecer um ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo para todos 
os funcionários. Assédio ou discriminação com base na raça, cor, religião, gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade, nacionalidade, deficiência, status de veterano ou qualquer outra característica 
ou fator protegido pela lei aplicável não tem espaço na Lexmark ou em qualquer uma de suas atividades. 
Isso inclui, mas não está limitado a, ligações de vendas, amostras de negócios, reuniões fora do local, 
eventos de treinamento, atividades de criação de equipe, funções sociais da Lexmark e atividades de 
entretenimento ou eventos para os clientes ou fornecedores. 
 
Se você acredita ter sido vítima de tal conduta na Lexmark ou se presenciou uma ocorrência, é sua 
obrigação denunciar assim que possível ao seu gerente ou ao departamento de recursos humanos. Todas 
as reclamações de tais condutas serão investigadas imediatamente e serão tratadas de forma apropriada. 
Você não sofrerá retaliações por denunciar tal conduta, e também não será passível de ação disciplinar, 
contanto que não tenha participado de nenhuma atividade imprópria. 
 
Privacidade do funcionário 
 
A Lexmark está empenhada em seguir práticas responsáveis de gestão e proteção de dados pessoais e 
em cumprir a legislação aplicável. Os únicos dados pessoais, incluindo informações médicas e de 
benefícios, que a Lexmark coleta ou mantém são os dados necessários para fins de negócios relacionados 
ao emprego. Os funcionários responsáveis por coletar, usar, divulgar ou manter os dados pessoais 
relacionados ao emprego devem se assegurar de que os dados sejam processados de acordo com a 
Política de privacidade da Lexmark. 
 
Computadores, equipamento de comunicações, telefones, escritórios, áreas de trabalho, mesas e todos 
os outros equipamentos, instalações, sistemas ou serviços fornecidos pela Lexmark, além das informações 
comerciais ou documentos (em papel ou eletrônicos) criados ou armazenados neles ou por eles, são 
propriedade da Lexmark. Como resultado, a gerência da Lexmark tem o direito de acessar esses ativos. 
Com exceção de pequenos itens de natureza pessoal (como fotos e lembranças), quaisquer itens 
pessoais, arquivos, dados eletrônicos, mensagem de voz, e-mail etc., que você considera privados ou 
dados pessoais, não devem ser guardados em equipamentos, mídia, serviços ou instalações fornecidos à 
você pela Lexmark.  
 
A Lexmark tem o direito, mas não a obrigação, de inspecionar e monitorar o uso de suas instalações, 
dados, sistemas, serviços e equipamentos para assegurar que os ativos da Lexmark estejam sendo 
usados de forma apropriada e que os funcionários estejam cumprindo as políticas e procedimentos da 
Lexmark dentro das leis e dos regulamentos aplicáveis.  
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Conduta pessoal 

 
  

 A reputação da Lexmark para manter os mais altos padrões de conduta de negócios está em nossas ações 
diárias. Cada um de nós é responsável por agir no melhor interesse da Lexmark e por agir de acordo com 
este Código ao participarmos de qualquer atividade na Lexmark. Isso inclui, mas não está limitado a, 
ligações de vendas, amostras de negócios, reuniões fora do local e eventos de treinamento, atividades de 
criação de equipe, funções sociais da Lexmark e atividades de entretenimento ou eventos para os clientes 
ou fornecedores.  
 
Drogas e álcool  
 
O uso, a posse, a fabricação e a distribuição ou a venda de drogas ou outras substâncias controladas 
(exceto quando autorizado por pessoal médico adequado para tratar de uma condição médica autêntica 
da pessoa que as porta) ou álcool (exceto quando aprovado pela gerência executiva) são proibidos na 
propriedade da Lexmark.  
 
Você não deve, sob nenhuma circunstância, estar em uma propriedade da Lexmark, em qualquer ambiente 
de trabalho da Lexmark ou participando de alguma atividade para a Lexmark, sob a influência de, ou 
afetado por, drogas, substâncias controladas ou álcool. 
 
Comportamento violento e armas 
 
Comportamento violento ou ameaça de comportamento violento, mesmo que de brincadeira, não é uma 
conduta aceitável. A Lexmark proíbe, na medida máxima por lei, a posse de arma nas localidades da 
Lexmark ou quando você estiver participando de alguma atividade para a Lexmark. 
 
Comportamento ofensivo 
 
Linguagem ofensiva, insultos sobre raça, etnia ou religião, ou outras observações, piadas ou conduta que 
incentivem ou propiciem um ambiente de trabalho ofensivo ou diminuam o valor de outra pessoa não são 
aceitáveis. Isso se aplica mesmo se os outros não parecerem fazer objeção. 
 
Conformidade com a política corporativa 
 
A conformidade com as políticas corporativas e procedimentos da Lexmark é fundamental para o sucesso 
contínuo de nossa empresa. Os funcionários do mundo todo devem e são instruídos a atender todas as 
políticas corporativas da Lexmark. É de responsabilidade de todos os funcionários conhecer e entender as 
exigências das políticas ao se candidatarem ao cargo. 
 
Ao concordar eletronicamente com o Código, você também reconhece que entende e que cumprirá com a 
Política de Segurança de TI, a Política de Viagem Global da Lexmark e quaisquer adendos de política 
local/regional aplicáveis e seguirá o Manual do Funcionário aplicável à sua região/local/país.   
 
Também é sua responsabilidade notificar a gerência, se acreditar que houve violação de política, 
corporativa ou de outra natureza. As violações de quaisquer políticas da Lexmark podem resultar em ação 
disciplinar que pode levar à rescisão de contrato. 
 
 
 
Proteção dos ativos da Lexmark 
 
Cada um de nós é pessoalmente responsável pela proteção dos ativos da Lexmark confiados a nós e pela 
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proteção dos ativos da Lexmark em geral. Você deve estar alerta para qualquer situação ou incidente que 
possa levar à perda, utilização indevida ou furto de ativos da Lexmark, incluindo dados da Lexmark e dados 
de terceiros confiados à Lexmark.  
 
Uso do tempo e dos ativos da Lexmark 
 
Você não pode realizar trabalhos que não sejam da Lexmark ou solicitar negócios que não sejam da 
Lexmark nas localidades da Lexmark ou enquanto estiver trabalhando no horário da Lexmark. As 
instalações da Lexmark, os sistemas e equipamentos são fornecidos somente para fins de condução de 
negócios da Lexmark. Você não tem permissão para usar os equipamentos, sistemas, telefones, materiais, 
recursos ou informações proprietárias da Lexmark para qualquer coisa que não seja negócios da Lexmark, 
exceto o uso muito limitado e razoável de telefones, sistemas de computador (incluindo e-mail e internet) 
e impressoras para assuntos pessoais; no entanto, você não terá direitos de privacidade em qualquer 
desses usos, exceto na medida regida pela lei aplicável. Não é permitido, em nenhuma situação, acessar, 
armazenar ou comunicar qualquer coisa que seja inapropriada para um ambiente profissional de trabalho, 
incluindo, mas não limitado a, itens de informação ou sites da internet de natureza de assédio, ofensiva, 
discriminatória, ilegal ou de sexo explícito, ou sites que envolvam jogos, que violem direitos autorais ou 
que violem de qualquer forma a política da Lexmark ou as leis vigentes.  
 
Você deve proteger os ativos da empresa e seu uso eficiente. Roubo, descuido e desperdício afetam 
diretamente a rentabilidade da Lexmark e devem ser evitados.  
 
Viagem e entretenimento 
 
Você deve assegurar que todas as viagens de negócios promovam os interesses da Lexmark e que todas 
as despesas sejam razoáveis e estejam em conformidade com as políticas aplicáveis da Lexmark. Você 
também deve exercitar seu bom senso ao viajar a trabalho pela Lexmark e ao organizar e participar de 
qualquer atividade de entretenimento ou evento da Lexmark, formal ou informal. Você não deve, sob 
nenhuma circunstância, organizar ou participar de qualquer atividade de entretenimento ou evento da 
Lexmark, formal ou informal, incluindo atividades de entretenimento ou eventos de clientes ou 
fornecedores, que violem este Código ou qualquer política da Lexmark. 
 
Como representante da Lexmark, você deve entender que determinadas atividades e locais não são 
apropriados para a realização de negócios, entretenimento ou reuniões. Isso inclui negócios como aqueles 
que exploram o sexo ou qualquer outro local ou atividade que possa impactar a Lexmark de forma negativa. 
 
Como lidar com informações confidenciais da Lexmark 
 
Você não deve discutir ou comunicar informações confidenciais da Lexmark a qualquer pessoa dentro ou 
fora da Lexmark, exceto funcionários da Lexmark que precisem tomar conhecimento delas devido ao 
trabalho que exercem. Ao transmitir informações confidenciais, você deve estar ciente de quem pode ouvir 
a conversa ou visualizar sua comunicação. Quando em locais públicos, como aeroportos, aviões e 
restaurantes, considere os riscos e as oportunidades de intercepção da comunicação, seja por pessoas 
que possam ouvir a conversa ou por escutas eletrônicas antes de debater ou comunicar informações 
confidenciais.  As informações confidenciais só deverão ser divulgadas de acordo com a política da 
Lexmark.  
 
Registro e relato de informações 
 
Informações precisas e oportunas são fundamentais para o funcionamento efetivo, eficaz e rentável da 
Lexmark. Você deve registrar e relatar todas as informações de forma precisa e honesta, incluindo, mas 
não limitado a, informações contidas em relatórios de tempo e presença, faturas, e outros relatórios de 
contabilidade e documentos. As informações não devem ser organizadas de maneira a enganar ou 
informar de maneira errada quem as recebe.  
 



- 9 - 

O relato de informações imprecisas ou enganosas para organizações ou indivíduos dentro ou fora da 
Lexmark é estritamente proibido. É necessária a divulgação completa, precisa, oportuna e compreensível 
em relatórios, documentos e em comunicações públicas feitas pela Empresa. Além de ações disciplinares 
às quais você pode estar sujeito, a violação desta cláusula pode acarretar responsabilidade civil ou mesmo 
criminal para você e para a Lexmark.    
 
 
Denunciar possíveis violações de leis e políticas 
 
Se você ficar sabendo de algum assunto questionável ou impróprio de contabilidade, relatório financeiro 
ou auditoria ou de qualquer violação ou possível violação de uma lei, regra ou regulamento, política da 
Lexmark, procedimento ou cláusula deste Código de Conduta Empresarial, você tem a obrigação de 
notificar imediatamente um membro de sua cadeia de gerenciamento direto, departamento de recursos 
humanos da Lexmark, departamento legal da Lexmark, diretor de auditoria interna ou o diretor executivo. 
Caso esteja relutante em denunciar uma possível violação ao seu gerente porque, por exemplo, ele ou ela 
pode estar envolvido pessoalmente, você deve denunciar por meio de uma das outras opções listadas 
acima ou usando a Linha de Ética se as opções acima não forem viáveis. Você pode escolher continuar 
anônimo, se quiser, ao usar a Linha de Ética e qualquer denúncia será tratada de forma confidencial. 
 
Há uma lista de contatos e números de telefone no fim deste documento. 
 
Você não sofrerá retaliações por fazer a denúncia, e também não será passível de ação disciplinar por 
fazer a denúncia, contanto que não tenha participado da violação. Faremos o possível para proteger sua 
identidade, caso seja solicitado.  
 
Como funcionário da Lexmark, você também tem a responsabilidade de participar e cooperar aberta e 
honestamente de qualquer investigação interna de má-conduta ou transgressão. 
 
Comunicação do Ato de Defesa dos Segredos Comerciais de 2016:  Não obstante o contrário a 
qualquer item deste Código de Conduta ou do Manual do Funcionário, um indivíduo não deve ser 
responsabilizado criminalmente ou civilmente sob qualquer lei de segredo comercial federal ou estadual 
pela divulgação de um segredo comercial que seja feito (1) em confidência a um agente do governo federal, 
estadual ou local ou a um advogado somente para fins de denúncia ou investigação de uma suspeita de 
violação da lei; ou (2) em uma reclamação ou outro documento arquivado em um processo ou outras ações 
judiciais, caso esse arquivamento seja feito em sigilo. Um indivíduo que mover uma ação judicial por 
retaliação por um empregador pela denúncia de uma suspeita de violação de lei pode divulgar os segredos 
comerciais para seu advogado e usar informações de segredos comerciais no tribunal, caso o indivíduo 
arquive algum documento que contenha o segredo comercial sob sigilo e não divulgue o segredo 
comercial, exceto em decorrência de ordem judicial. 
  
Divulgação e uso de informações confidenciais e proprietárias 
 
Durante o período de seu trabalho na Lexmark, você será exposto a informações relacionadas às 
operações da Lexmark. Isso inclui informações comerciais, financeiras, de vendas e de marketing, sobre 
o pessoal e planos de serviços da empresa. Você também pode ter acesso a informações proprietárias, 
como: pesquisa e desenvolvimento, projeto, conhecimentos e processos de engenharia e fabricação. Essa 
informação representa um ativo valioso da Lexmark e deve ser usada apenas em conexão com os 
negócios da Lexmark. 
 
As informações relativas à Lexmark devem ser consideradas apenas para uso interno.  Caso tenha alguma 
dúvida sobre uma informação específica poder ser compartilhada fora da Lexmark, com os fornecedores, 
parceiros de negócios, clientes etc., você deve consultar sua gerência antes de qualquer divulgação. 
 
Quando criar conteúdo, você deve rotulá-lo corretamente em conformidade com a política de classificação 
de dados da Lexmark. Algumas informações podem ser classificadas como confidenciais ou confidenciais 
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restritas. Nesses casos, apenas a Lexmark tem o direito de determinar o que se deve fazer com as 
informações e com quem elas devem ser compartilhadas. Sua obrigação de não divulgar informações 
confidenciais continua mesmo após seu contrato de trabalho com a Lexmark terminar. 

 
Comunicações externas 
 
Funcionários individuais não podem comunicar qualquer informação relacionada ao desempenho da 
Empresa ou atividades do negócio que ainda não foram divulgadas ao público por meio do Departamento 
Global Communications.  
 
Todas as perguntas da mídia, além das relacionadas às ofertas de produtos existentes da Lexmark ou 
operações de rotina em locais fora dos Estados Unidos, devem ser direcionadas ao Global 
Communications. Em locais fora dos Estados Unidos, toda comunicação com a mídia deve ser limitada à 
gerência sênior local ou representantes de relações públicas designados. Independentemente do local, 
qualquer questionamento de natureza potencialmente negativa deve ser direcionada ao Global 
Communications.  Questionamentos de advogados externos, reguladores ou agências do governo devem 
ser direcionados ao departamento jurídico da Lexmark ou, no caso de questões tributárias, ao Vice-
presidente de Assuntos Tributários Corporativos Globais.  
 
Todas as comunicações externas devem ser consistentes com a política da Lexmark, incluindo mas não 
limitado às descritas na Política de mídia social e neste Código de Conduta Empresarial. Além disso, 
nenhuma comunicação externa, incluindo comunicações feitas por um canal de comunicações pessoais 
como e-mail ou qualquer forma de postagem online, publicação ou grupo de discussão, pode descreditar 
a Lexmark, seus produtos, funcionários e interesses de negócios.  

 
Software e serviços de software 
 
A maioria dos produtos e serviços de software comprados pela Lexmark são regulados por uma forma de 
acordo de licenciamento ou de assinatura que descreve os termos, as condições e usos permitidos do 
software e dos serviços de software. A Lexmark respeita as leis de direitos autorais e observa os termos e 
condições de todos os contratos de licença e de assinatura.  Todos os softwares instalados em 
computadores ou equipamento da Lexmark e todos os serviços de software para o uso nos negócios da 
Lexmark devem ser licenciados para a Lexmark e adquiridos de acordo com a Política de Segurança de 
TI. Além disso, você não pode instalar software licenciado da Lexmark em sistemas de computador que 
não sejam da Lexmark sem antes se certificar de que os termos do acordo de licença da Lexmark permitam 
tal uso. Você não pode baixar ou copiar de outra forma qualquer parte de um programa de software por 
qualquer motivo, incluindo trabalho de desenvolvimento, a menos que a Lexmark tenha obtido os direitos 
para isso. 
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Conflitos de interesse 

 
  

 Um conflito de interesse deve surgir se você participar de alguma atividade ou colocar algum interesse 
pessoal à frente e às custas dos interesses da Lexmark. Espera-se que você evite situações nas quais 
possa ou pareça estar indevidamente influenciado por fatores que possam impedir que aja nos melhores 
interesses da Lexmark. Você não pode pessoalmente tirar vantagem das oportunidades que descobrir por 
meio do uso da propriedade ou de informações da Lexmark, ou que descobrir por conta de sua posição 
na Lexmark. Portanto, você precisará analisar sua situação específica com seu gerente do Comitê de Ética 
para avaliar a natureza e a extensão de qualquer problema e como ele pode ser resolvido. 
 
Concorrência contra a Lexmark 
 
Você não pode se envolver em nenhuma atividade ou fornecer auxílio a outro indivíduo ou organização 
que comercialize produtos ou serviços que sejam concorrentes da Lexmark.  Você deve consultar seu 
gerente antes de ir atrás de qualquer atividade que possa causar conflito de interesses com a Lexmark. 
 
Afiliações do fornecedor 
 
Geralmente, sem uma aprovação prévia e por escrito do Comitê de Ética, você não pode ser fornecedor 
da Lexmark, representar um fornecedor da Lexmark, trabalhar para um fornecedor da Lexmark ou ser 
membro de um conselho administrativo significativo de um fornecedor enquanto funcionário da Lexmark. 
Além disso, você não pode aceitar dinheiro ou benefícios de qualquer tipo para obter conselhos ou serviços 
que possa fornecer a um fornecedor em conexão com seu negócio com a Lexmark.   

 
Presentes e cortesias de negócio 
 
Exceto o abaixo, nem você, nem os seus familiares podem aceitar ou dar presentes ou cortesias de 
qualquer tipo de ou para qualquer fornecedor, fornecedor em potencial, parceiro de negócios, parceiro de 
canal ou outro cliente. Os presentes incluem mercadorias, despesas de viagens para reuniões de negócios 
ou eventos, entretenimento ou qualquer outro item de valor. No entanto, você pode dar ou aceitar 
presentes promocionais de valor nominal (não mais que US$75 ou equivalente em outras moedas), como 
pequenos brindes de propaganda com intenção de cortesia comercial). Você deve considerar se a 
frequência ou o momento de qualquer presente poderá dar a impressão de um conflito de interesses. 
Cartões presente não podem ser adquiridos ou distribuídos aos funcionários, contratados, clientes ou 
fornecedores. Qualquer exceção deve ser aprovada por um membro da gerência executiva. Não é permitido 
dar ou receber pagamentos em dinheiro de qualquer tipo. 
 
Em situações muito limitadas, pode ser necessário, às vezes, trocar presentes de maior valor para evitar 
ofender os valores culturais de um fornecedor ou cliente. Qualquer situação desse tipo deve ser analisada 
e aprovada por um membro da gerência executiva.  
 
Você pode dar ou aceitar tais presentes de negócios típicos, como refeições, contanto que as despesas 
envolvidas sejam mantidas em um nível razoável e sua aceitação não cause nenhum embaraço à Lexmark 
se divulgada publicamente. A menos que a Lexmark tenha especificado o contrário, você pode aceitar 
prêmios e descontos promocionais oferecidos por empresas de transporte, hotéis, agências de aluguel de 
carro e restaurantes quando forem ofertados no mesmo nível geralmente oferecido para viajantes. 
 
Caso lhe ofereçam dinheiro ou presente, você deve recusar a oferta e informar a pessoa sobre a política 
de presentes da Lexmark. Caso receba dinheiro ou presentes, você deve informar seu gerente 
imediatamente. Seu gerente pode ajudá-lo a organizar a devolução ou doação do presente e, quando 
apropriado, lembrar a pessoa que deu o presente da política de presentes da Lexmark.  
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Interesses financeiros pessoais 
 
Sem uma aprovação prévia e por escrito do Comitê de Ética, você não deve ter interesse financeiro em 
nenhuma das organizações que fazem negócios ou concorram com a Lexmark se esse interesse puder 
fazer com que você tenha um conflito de interesse ou a impressão de um conflito de interesse com a 
Lexmark. Tais organizações incluem os fornecedores, concorrentes, clientes e distribuidores ou 
organizações que revendem os produtos ou serviços da Lexmark. 
 
Títulos de capital aberto 
 
Você não deve ter nenhum interesse financeiro em uma empresa de capital aberto se a combinação de 
seu trabalho, a quantidade de seu investimento e a empresa específica em que você investiu, quando 
analisado de maneira objetiva por outra pessoa, puder parecer influenciar suas ações como funcionário 
da Lexmark.  
 
Em caso de fornecedor, se você estiver envolvido em decidir se a Lexmark fará negócios com aquele 
fornecedor, você não deve ter nenhum interesse financeiro nessa empresa. 
 
Essas diretrizes não podem ser evitadas agindo indiretamente por meio de outra pessoa ou organização.  

 
Organizações de capital fechado 
 
Os investimentos em organizações de capital fechado (tipicamente, corporações de capital fechado, 
parcerias ou empresas unipessoais) têm probabilidade de causar preocupação pois as associações entre 
empresas de capital fechado e seus investidores tendem a ser mais significativas e extensas do que entre 
outras organizações e seus investidores. Por exemplo, geralmente, os investidores ou proprietários de tais 
empresas são relativamente poucos, e isso oferece um grande risco a cada um em relação à propriedade 
e uma maior probabilidade de participação nas operações diárias da empresa. 
 
Por esses motivos, você não pode fazer nenhum investimento em uma organização de capital fechado 
que seja concorrente, fornecedora, distribuidora ou empresa que revenda os produtos ou serviços da 
Lexmark. As exceções devem ser especificamente pré-aprovadas pelo Comitê de Ética.  
 
Emprego de familiares e pessoas relacionadas 
 
A Lexmark seleciona funcionários com base em suas qualificações e nas necessidades da empresa. 
 
A Lexmark reconhece que os familiares de funcionários ou pessoas em relacionamentos com funcionários 
possam ser uma fonte valiosa potencial de candidatos qualificados. No entanto, tanto na contratação 
quanto na gestão de tais pessoas, a Lexmark deseja evitar conflitos de interesse ou de parcialidade ou o 
surgimento de tais conflitos. Os funcionários não podem gerenciar, supervisionar ou se reportarem de 
qualquer outra forma, mesmo com um gerente intermediário ou outros gerentes, a ninguém com quem 
eles tenham uma relação pessoal, como familiares, parceiros domésticos, parceiros românticos ou 
coabitantes. 
 
Você precisará divulgar tais relacionamentos e analisar a situação específica com seu gerente e com o 
gerente do departamento de recursos humanos da Lexmark para avaliar a natureza e a extensão de 
qualquer problema e como ele pode ser resolvido. 

 
Alguém próximo a você que trabalhe no setor 
 
Se seu cônjuge, outro membro de sua família imediata ou outra pessoa de quem você é próximo trabalhar 
para um concorrente ou fornecedor da Lexmark, a proximidade do relacionamento deve levá-lo, 
inadvertidamente, a comprometer os interesses da Lexmark ou dar a impressão de um conflito de 
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interesses. Portanto, você precisará analisar sua situação específica com seu gerente e com o 
departamento de recursos humanos da Lexmark para avaliar a natureza e a extensão de qualquer 
problema e como ele pode ser resolvido. 
 
Serviço político e comunitário 
 
A Lexmark incentiva que você seja ativo na vida cívica de sua comunidade. No entanto, tal serviço pode, 
às vezes, colocá-lo em situações que causem um conflito de interesses com a Lexmark. Dependendo de 
seu cargo na Lexmark e se você vai ter algum ganho pessoal, a situação pode exigir que você se abstenha 
de certas decisões. Independentemente de você se abster, você deve deixar claro que é funcionário da 
Lexmark para evitar qualquer acusação de tentar esconder sua associação.  
 
A Lexmark adotou uma política de fornecimento corporativa. A política descreve o compromisso da 
Lexmark com as comunidades em que a empresa opera ao fornecer assistência financeira, produtos e 
voluntários para escolas e organizações sem fins lucrativos consideradas caridades.  Sob esta política, a 
Lexmark utiliza rigorosos critérios para determinar a elegibilidade das doações.  Por exemplo, a Lexmark 
não contribuirá com financiamento ou presentes em espécie para organizações de trabalho, fraternais, ou 
religiosas, indivíduos ou organizações que discriminem com base na raça, cor, credo, sexo, idade, 
orientação sexual ou origem.  As contribuições políticas só podem ser feitas quando forem legais e 
apropriadas e requerem aprovação prévia do CEO ou diretor jurídico e gerente de compliance. Todas as 
doações para caridade devem ser previamente aprovadas pelos recursos humanos e devem estar de 
acordo com a Política de Doação Corporativa da Lexmark, que inclui rigorosos critérios para a qualificação 
de tais doações. 
 

 
A Lexmark não pagará pelo tempo gasto concorrendo a um cargo público, servindo como agente eleito ou 
fazendo campanha para um candidato político, a menos que exigido por lei. No entanto, você pode tirar 
uma licença razoável, sem pagamento por tais atividades, caso as suas obrigações na Lexmark permitam 
essa licença e seu gerente aprovar. Você também pode usar o período de férias para atividades políticas.  
 
Ao participar de atividades da comunidade ou falar em público com relação à comunidade ou assuntos 
políticos, certifique-se de fazer isso como um indivíduo. Não fale ou aja em nome da Lexmark, a menos 
que especificamente autorizado por um membro da gerência executiva. 
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Registros contábeis, controles internos e auditorias 

 
 
A Lexmark tem a obrigação por lei de manter registros de contabilidade que reflitam de maneira precisa e 
justa em suas atividades financeiras e planejar e manter um sistema de controle interno suficiente para 
fornecer garantia razoável que as transações foram autorizadas e registradas de maneira apropriada. 
Todos nós temos a responsabilidade de assegurar que essas exigências sejam atendidas. 
 
A Lexmark, os auditores externos, os terceiros e várias agências governamentais conduzem 
rotineiramente auditorias de vários aspectos das operações da empresa. Você não deve fornecer 
informações falsas, enganosas ou incompletas para qualquer pessoa que conduza essas auditorias. Se 
fizer isso, além de ações disciplinares a que você pode estar sujeito, você e/ou a Lexmark podem estar 
sujeitos à responsabilidade civil ou criminal. 
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Conformidade com leis e regulamentos 

 
  

Geral 
  
 É política da Lexmark estar em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. A 

Lexmark é organizada de acordo com a lei dos EUA. Como resultado, suas operações são regidas 
primariamente pelas leis, regras e regulamentações dos EUA.  

  
 A Lexmark opera por meio de subsidiárias, filiais e outras entidades legais em muitos países fora dos 

Estados Unidos da América, e está sujeita às leis, regras e regulamentações desses países, bem como 
suas jurisdições. Quando houver um conflito entre a lei dos EUA e as leis de outro país, o assunto deve 
ser resolvido pela gerência com a cooperação do departamento jurídico da Lexmark ou, em caso de 
assuntos fiscais, o diretor de impostos corporativos global. 

  
 Todas as investigações feitas por autoridades governamentais, além de assuntos fiscais, devem ser 

gerenciados pelo departamento legal da Lexmark. Assuntos relacionados a impostos devem ser 
administrados pelo diretor de impostos corporativos global. Você deve entrar em contato com o 
departamento jurídico da Lexmark ou com o diretor de impostos corporativos global o mais rápido possível 
com relação a questionamentos de qualquer autoridade governamental ou de outras pessoas que tenham 
movido ou expressado intenção em mover uma ação judiciária envolvendo a Lexmark.  

 
Leis antitruste e de concorrência 

  
O propósito das leis de concorrência (também conhecidas como antitruste, monopólio, comércio justo ou 
leis de cartel) é preservar e promover concorrência honesta e justa em um sistema de mercado competitivo.  

 
 Sob essas leis, a Lexmark não pode assinar nenhum contrato com outras empresas (formal ou 

informalmente) que restrinja injustificadamente o funcionamento do sistema competitivo. Exemplos 
incluem acordos ou comunicações entre a Lexmark e: 

  
● um concorrente que vá cobrar o mesmo preço por um produto ou dividir ou 

alocar mercados ou clientes; 
● um fornecedor que limite ou controle a produção do fornecedor ou proíba o 

fornecedor de vender a um concorrente da Lexmark; ou  
● um distribuidor que proíba o distribuidor de lidar com produtos concorrentes.  

 
 Esses e outros acordos que possam limitar a concorrência são altamente questionáveis, se não ilegais, e 

devem ser analisados no departamento jurídico da Lexmark.  
 
Um acordo formal com um concorrente não precisa existir para violar essas leis. Uma discussão geral 
seguida de uma ação comum pode ser o suficiente para demonstrar um acordo implícito. Em uma 
investigação, toda comunicação, por escrito ou oral, está sujeita a uma análise minuciosa. Você não deve 
se envolver em nenhuma comunicação com um concorrente que possa resultar em fixação de preço, 
manipulação de propostas (incluindo propostas adicionais), alocação de clientes ou mercados, boicotes 
ou limites de produção que restrinjam o comércio.  
 

 Para assegurar que a Lexmark está em conformidade com essas leis, todos os contratos, preparativos e 
situações questionáveis devem ser analisados pelo departamento jurídico da Lexmark, exceto contratos 
padrão e práticas já aprovadas pelo departamento jurídico da Lexmark (como vendas padrão e acordos e 
práticas de compra).  
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Subornos, propinas ou outras transações corruptas 
 
Todos os funcionários, agentes e diretores da Lexmark ou qualquer uma de suas afiliadas, parceiros de 
canal, provedores de serviços, fornecedores, agentes intermediários, joint ventures, ou terceiros agindo 
como representantes, agentes, ou conselheiros da Lexmark ou de qualquer uma de suas afiliadas devem 
estar em conformidade total com as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo cláusulas aplicáveis do ato de 
práticas corruptas estrangeiras. 
 
Você está proibido, sob qualquer circunstância, de oferecer, dar, solicitar ou receber, direta ou 
indiretamente, qualquer forma de suborno, propina ou outro pagamento corrupto, ou qualquer coisa de 
valor para ou de alguém ou alguma organização ("transações corruptas"), incluindo agências 
governamentais, oficiais individuais do governo, empresas privadas e funcionários dessas empresas 
privadas, exceto quando disposto na política de anticorrupção ou neste documento. 

 
 O Ato de Práticas Corruptas Estrangeiras (o "FCPA") se aplica a indivíduos e empresas dos EUA, incluindo 

suas subsidiárias internacionais.  
  
 As cláusulas antissuborno do FCPA proíbem o pagamento de um suborno a um agente estrangeiro. O 

FCPA define suborno como qualquer coisa de valor dada ou oferecida a um agente estrangeiro para 
influenciar um ato ou decisão de obter, reter ou direcionar os negócios ou para assegurar qualquer 
vantagem imprópria. "Qualquer coisa de valor" não está limitado a dinheiro.  

  
 Os agentes estrangeiros incluem: (i) um agente não americano ou partido político não americano, chefes 

políticos ou candidatos a um cargo político; (ii) um funcionário de uma empresa de propriedade do governo, 
como uma empresa de utilitários nacional; e (iii) um agente ou funcionário de uma organização internacional 
pública, como uma agência das Nações Unidas.  

  
   
 O FCPA contém cláusulas especiais para acelerar pagamentos feitos para assegurar ação governamental 

de rotina. Nenhum desses pagamentos deve ser feito sem uma aprovação prévia do departamento jurídico 
da Lexmark. Qualquer um desses pagamentos deve ser registrado como pagamento facilitador nos 
registros de contabilidade da Lexmark. 

  
 Qualquer oficial, diretor, funcionário, agente ou acionista agindo em nome da Lexmark que viole o FCPA 

pode estar sujeito a multas consideráveis e/ou prisão, além de qualquer ação disciplinar da Lexmark que 
ele ou ela possa enfrentar. Caso seja condenado, a Lexmark também pode ser passível de multas 
consideráveis. 
 
Transações corruptas e relacionamentos com terceiros 
 
Ofertas corruptas, promessas e pagamentos feitos por meio de parceiros de canal, fornecedores de 
serviços, agentes intermediários, joint ventures ou terceiros também são proibidas.  
 
Portanto, é importante conduzir a diligência prévia em tais parceiros ou agentes e não desconsiderar ou 
ignorar os fatos que indicarem uma possibilidade de pagamento corrupto. O propósito da diligência prévia 
é assegurar, o máximo possível que a Lexmark retenha apenas agentes, representantes e parceiros 
responsáveis e honestos. 
 
Além disso, contratos com agentes ou representantes de terceiros e parceiros de joint ventures devem, 
até onde possível, incluir cláusulas para diminuir o risco de transações potencialmente corruptas. 

 
 Boicotes e controles de exportação 

 
A habilidade da Lexmark e de suas subsidiárias fora dos EUA de exportar e vender produtos e serviços 
em determinados países e determinadas entidades é restrita pelas leis americanas e outras leis e 
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regulamentações. Além disso, a Lexmark está proibida de participar de boicotes contra outros países que 
são considerados amigos dos Estados Unidos. A lei dos EUA requer que a Lexmark denuncie o 
recebimento de solicitações de boicote para o governo dos EUA. Se você ficou sabendo de uma solicitação 
de boicote, ou caso tenha alguma dúvida se uma transação proposta possa violar as leis de controle de 
exportação, você deve consultar a Importação Mundial e a Conformidade de Exportação ou a gerência 
local responsável pela conformidade com exportação. 
 
Material com direitos autorais 
 
Na maioria dos casos, os direitos autorais em trabalhos gerados pelo funcionário de autoria, como manuais 
e programas de computador, são automaticamente de propriedade da Lexmark por meio da operação da 
lei. Em outros casos, o direito aos direitos autorais é dado à Lexmark por cláusulas contratuais. A política 
da Lexmark é limitar a reprodução ou distribuição de material com direitos autorais dentro da Lexmark para 
apenas aquele material para o qual os direitos autorais são obtidos ou licenciados de maneira apropriada 
para a Lexmark. Para assegurar que o material que não seja propriedade da Lexmark esteja licenciado 
adequadamente, a Lexmark pode solicitar uma licença do proprietário de tal material antes de permitir que 
o material seja colocado em qualquer canal de distribuição da Lexmark, incluindo, mas não limitado a, 
qualquer e-mail corporativo ou sistema de intranet. Se houver uma questão de propriedade, você deve 
consultar seu gerente antes de distribuir o material por meio de qualquer canal de distribuição.  
 

 
CFIUS e Restrições de comunicação impostas pelo governo dos Estados Unidos 
 
 
O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) é um comitê entre as agências do 
governo dos EUA que analisa transações que podem resultar no controle de uma empresa americana 
por uma pessoa ou empresa estrangeira para determinar o efeito de tais transações na segurança 
nacional dos Estados Unidos.  
 
Em novembro de 2016, a Lexmark foi comprada por um consórcio de investidores com sede na China 
liderados pela Apex Technology Co. (agora Ninestar Corporation) e as empresas de private equity PAG 
Asia Capital e Legend Holdings. 
 
Como resultado dessa aquisição, há diversas regras muito importantes impostas pelo governo dos EUA 
sobre como os funcionários e trabalhadores eventuais da Lexmark podem interagir com os funcionários, 
trabalhadores eventuais e empresas afiliadas do consórcio. O governo dos EUA reconhece as sinergias 
que podem ser atingidas ao permitir que a Lexmark e o consórcio trabalhem juntos em projetos 
selecionados. A menos que sua equipe de gerenciamento diga que você trabalhará em um desses 
projetos e que você receba uma notificação de aprovação do agente de segurança da Lexmark, você 
não deve interagir de forma alguma com alguém do consórcio ou suas empresas afiliadas. 
 
A grande maioria de nossos funcionários não terão interação com membros do consórcio e, apesar de 
você precisar entender essas regras, elas geralmente não terão impacto nas suas atividades do dia a 
dia. Aqueles poucos que terão interações precisarão entender as regras antes de quaisquer interações 
futuras.  
 
Avise seu gerente e o agente de segurança da Lexmark pelo e-mail security.officer@lexmark.com se 
qualquer associado ao consórcio tentar contatar você por qualquer motivo, caso você não tenha 
aprovação para se envolver com o consórcio. Não inicie ou aceite ligações, convites para reuniões, 
mensagens de texto, e-mails ou mensagens instantâneas (por exemplo, WeChat) com ou de qualquer 
pessoa associada às empresas do consórcio, a menos que esteja trabalhando em uma relação de 
negócio aprovada (ABR) que consta na lista de comunicações aprovadas da Lexmark, e que tenha 
concluído treinamento específico sobre o processo e as regras para se comunicar com os membros do 
consórcio. Você também deve avisar seu gerente e o agente de segurança da Lexmark se qualquer 
associado ao consórcio tentar entrar em contato com você fora dessas políticas e diretrizes.   

mailto:security.officer@lexmark.com
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Relacionamentos com os fornecedores 
 
 
Você deve tratar todos os fornecedores de forma justa. É essencial que os fornecedores que concorram 
para obter negócios da Lexmark tenham confiança na integridade de nosso processo de seleção. Ao 
decidir entre os fornecedores concorrentes, você deve pesar todos os fatos imparcialmente. Esteja ou não 
em uma posição que influencie decisões que envolvam a avaliação ou seleção de fornecedores, você não 
deve exercer ou tentar exercer influência para obter tratamento especial em nome de um fornecedor 
específico. Os fornecedores devem ser selecionados em conformidade com a estratégia de contratação 
da Lexmark e com base na habilidade do fornecedor de satisfazer os requisitos da Lexmark, que incluem 
qualidade, preço, continuidade de fornecimento, capacidade, confiança e tecnologia. 
 
Para prevenir qualquer percepção de injustiça, ex-funcionários geralmente não poderão agir como 
fornecedor ou representante do fornecedor durante um ano após o terminar o contrato de trabalho com a 
Lexmark. 
 
Os fornecedores nunca devem ser usados como meio de contornar a política da Lexmark ou a lei. 

 
Evitar negociação recíproca 
 
Buscar reciprocidade vai de encontro à política da Lexmark e pode não estar dentro da lei. Você não pode 
sugerir ou dizer a um fornecedor em potencial que sua decisão de comprar seus produtos ou serviços 
depende de o fornecedor concordar a comprar os produtos ou serviços da Lexmark ou de o fornecedor 
não comprar os produtos ou serviços de um concorrente (ou impor, de fato, tal obrigação recíproca). Para 
evitar alegações de negociação recíproca, não diga a um cliente em potencial que a Lexmark merece o 
negócio do cliente porque a Lexmark compra produtos ou serviços desse cliente. Isso não significa que 
um cliente da Lexmark está excluído de ser um fornecedor da Lexmark. Isso apenas significa que a decisão 
da Lexmark de comprar produtos ou serviços de um fornecedor deve ser feita de maneira independente 
da decisão desse fornecedor de comprar produtos e serviços da Lexmark. A troca de negócios somente é 
permitida quando aprovada por um membro da gerência executiva. 
 
  



- 19 - 

 
Relacionamentos com os clientes 

 
 

A Lexmark estende os termos apropriados a todo tipo de cliente. Por exemplo, distribuidores, revendedores 
e usuários finais compram determinados produtos ou serviços da Lexmark em termos diferentes. No 
entanto, dentro de cada categoria, a Lexmark se empenha em conduzir o negócio de forma que todos os 
clientes que estejam comprando em quantidades similares e sob condições de negócios semelhantes 
sejam tratados da mesma forma. 
 
A Lexmark competirá vigorosamente em licitações para negócios governamentais e comerciais. Se as 
circunstâncias precisarem que os preços ou termos de serviço sejam modificados, as modificações devem 
ser especificamente aprovadas por um nível determinado de gerência.  
 
Divulgação prematura 
 
Na maioria das circunstâncias, a Lexmark não divulga ofertas não anunciadas (incluindo produtos, preços, 
termos e condições) para um cliente ou cliente em potencial que não tenham sido anunciadas para todos 
os clientes. As exceções devem ser aprovadas por um membro da gerência executiva.  
 
Verdade na publicidade 
 
É política da Lexmark evitar qualquer distorção de fatos ou impressões enganosas em qualquer 
propaganda, literatura, exibições ou outras declarações públicas. Todas as declarações feitas que 
suportam nossos produtos e serviços devem ser declarações que possam ser suportadas e que satisfaçam 
uma pessoa razoável. Além disso, qualquer omissão de fatos, ênfase errônea ou uso de material ilustrativo 
que teria a tendência de enganar o leitor, ouvinte ou espectador deve ser evitado. Não se deve incluir 
nenhuma alegação, comparação ou outra declaração de fatos em uma mensagem sem ter provas 
suficientes para apoiá-las.  
 
Comissão para referências 
 
Quando autorizados pela Lexmark, os funcionários de vendas e de marketing podem encaminhar os 
clientes para fornecedores de terceiros como revendedores autorizados da Lexmark, organizações de 
software de terceiros ou organizações financeiras. No entanto, você não pode aceitar nenhuma taxa, 
comissão ou outra compensação por essa atividade de qualquer pessoa, além da Lexmark. 

 
Relacionamentos com os clientes do governo 
 
O que é uma prática aceitável em um ambiente comercial de negócios pode não ser aceitável (e pode ser 
ilegal) ao lidar com clientes do governo. Portanto, você deve estar ciente de e aderir às leis e regulamentos 
relevantes em cada país que regem os relacionamentos entre os clientes do governo e os fornecedores. 
 
Por exemplo, as seguintes atividades (conduzidas direta ou indiretamente) não são permitidas ao lidar com 
os clientes do governo dos EUA e podem ser proibidas em outros países também: 

 
● discutir ou oferecer emprego ou oportunidades de negócios que possam ser 

de benefício pessoal para os oficiais de aquisição 
● oferecer ou fornecer presentes ou cortesias; ou 
● solicitar ou obter informações proprietárias ou de seleção de fonte. 

 
Além do mais, a Lexmark pode ser proibida de contratar ex-funcionários do governo que participaram 
pessoalmente e de forma substancial em nome do governo em atividades de aquisição. Você deve 
consultar a gerência da Lexmark e o departamento jurídico da Lexmark antes de tomar alguma decisão ao 
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contratar tal pessoa. 
 

Relacionamentos com os concorrentes 
 
  

Imparcialidade no campo 
 
Se você trabalha em uma atividade de vendas ou serviço, a Lexmark espera que você concorra 
energicamente e efetivamente, mas, acima de tudo, de maneira justa. Você não deve tirar vantagem injusta 
de qualquer pessoa por meio de manipulação, disfarce, abuso de informações privilegiadas, deturpação 
de fatos materiais ou outras práticas de negócios não justas. 
 
Descrédito 
 
É política da Lexmark vender produtos e serviços com seus próprios méritos, não descreditando 
concorrentes, seus produtos ou serviços. Declarações e insinuações falsas ou enganosas são 
inapropriadas. Você não pode fazer comparações que coloquem o concorrente em uma posição 
desfavorável de maneira injusta. Tal conduta somente incita o desrespeito dos clientes e reclamações dos 
concorrentes. 
 
Resumindo, em todos os seus negócios, você deve enfatizar as vantagens dos produtos e serviços da 
Lexmark e certificar-se de que todas as comparações sejam justas e precisas. 
 
Contatos comerciais com os concorrentes 
 
Como muitas empresas têm diversas relações com a Lexmark, você deve estar ciente que uma empresa 
com quem você está lidando, como um fornecedor ou cliente, também pode ser um concorrente da 
Lexmark. Tais relações requerem um cuidado extra. Também é inevitável que você, outros funcionários 
da Lexmark e concorrentes se encontrem de vez em quando, conversem e participem das mesmas 
reuniões do setor ou da associação. Geralmente, esses contatos são perfeitamente aceitáveis, contanto 
que os requisitos deste Código de Conduta Empresarial sejam seguidos.  
  
Contatos aceitáveis incluem vendas para outras empresas em nosso setor, comprar algo dessas 
empresas, participação em licitações conjuntas aprovadas, e participação em exibições de negócios, 
organizações padrão e associações de comércio. Mas até esses contatos requerem cuidado. 
 
Em todos os contatos com os concorrentes, você não deve discutir a política de preços, termos e 
condições, custos, inventários, pesquisa e atividades de desenvolvimento, planos de marketing e de 
produto, pesquisas de mercado e estudos, planos de produção e capacidades, desempenho financeiro ou 
qualquer outra informação proprietária ou confidencial. 
 
A colaboração ou discussão desses assuntos com concorrentes pode ser ilegal. Se um concorrente 
levantar tal assunto, mesmo que levemente ou com aparente inocência, você deve fazer objeção, 
interromper a conversa imediatamente e dizer ao concorrente que você não pode discutir esses assuntos 
sob nenhuma circunstância. Se necessário, você deve sair da reunião. 
 
Em suma, desassocie-se e à Lexmark da participação de qualquer atividade possivelmente ilegal com 
concorrentes; limite sua comunicação ao que é claramente legal e apropriado. Por fim, relate qualquer 
incidente associado com um assunto proibido ao departamento jurídico da Lexmark assim que possível. 
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Informações que dizem respeito a terceiros  

  
 

Proteção de dados 
 
A Lexmark tem o compromisso de seguir práticas de gerenciamento e proteção de dados pessoais para 
todos os dados pessoais coletados de fontes externas, incluindo clientes, clientes em potencial, parceiros 
de negócios e outros terceiros. Os funcionários e esses parceiros de negócios e fornecedores que 
gerenciarem e usarem tais dados em nosso nome devem fazer isso em conformidade com a Política de 
Privacidade da Lexmark e com a lei aplicável.  
 
Aquisição de informações 
 
No curso normal do negócio, você pode adquirir informações sobre muitas outras organizações, incluindo 
concorrentes. Fazer isso é uma atividade normal de negócios. A Lexmark coleta esse tipo de informação 
para tais propósitos como facilitador de crédito e avaliação de fornecedores. A Lexmark também coleta 
informações sobre os concorrentes de uma variedade de fontes legítimas para avaliar os méritos relativos 
aos seus próprios produtos, serviços e métodos de mercado.  
 
No entanto, há limites para a forma que as informações, principalmente informações sobre concorrentes, 
devem ser adquiridas e usadas. Você não deve empregar meios ilegais ou antiéticos para adquirir 
segredos comerciais do concorrente ou outras informações confidenciais. A Lexmark não aceita qualquer 
prática ilegal para a aquisição de tais informações, incluindo furto, roubo, escutas telefônicas e subornos. 
A solicitação ou aceitação de dados confidenciais de funcionários de um concorrente, de funcionários da 
Lexmark que previamente fizeram parte do quadro de funcionários de concorrentes ou de clientes da 
Lexmark também é proibida. Você não deve mentir sobre para quem você trabalha ou sobre quem você é 
para obter informações competitivas ou utilizar outros para assumirem atividades que não seriam 
aceitáveis se fossem feitas por você. 
 
Você não deve examinar informações designadas como confidenciais, como dados sobre produtos ou 
propostas preparadas para clientes, parceiros de negócios ou fornecedores, a não ser que o acesso a 
essa informação seja necessário para realizar seu trabalho.   
 
Uso das informações 
 
Informações sobre outras empresas e seus funcionários devem ser tratadas com confidencialidade e 
discrição e não devem ser divulgadas a menos que autorizado ou obrigado por lei. Outras empresas se 
preocupam, e com razão, com suas reputações e a privacidade de seus funcionários. Ao usar informações 
confidenciais, você deve fazer isso em um contexto adequado e disponibilizá-las apenas para outros 
funcionários da Lexmark que precisem saber por conta do trabalho. Ao apresentar tais informações, você 
deve divulgar a identidade da organização ou indivíduos apenas se necessário. Se a divulgação não for 
necessária, você deve apresentar a informação no total ou de outra maneira.  

 
Informações que pertencem a terceiros 
 
Outras organizações, como a Lexmark, têm propriedade intelectual que querem proteger, bem como os 
indivíduos. Algumas vezes, eles têm a intenção de divulgar essas informações confidenciais com um 
propósito específico. Se você receber informações confidenciais de outra parte, é importante proceder com 
cuidado para evitar que a Lexmark seja acusada de se apropriar ou usar de maneira errada as informações 
confidenciais de outra pessoa. 
 
Para evitar o risco de a Lexmark ser acusada de se apropriar ou usar de forma errada as informações 
confidenciais ou proprietárias de outra pessoa (por escrito ou oralmente), você deve determinar se as 
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informações realmente são confidenciais ou se há restrições ao seu uso. Se informações por escrito 
estiverem rotuladas como segredo comercial, confidencial, proprietário, ou restrito, ou se você tiver 
qualquer outra razão para acreditar que a Lexmark pode não ter liberdade para usar ou disseminar a 
informação sem restrições, analise-as com seu gerente ou com o departamento jurídico da Lexmark e, se 
apropriado, pergunte à outra parte.  
 
A mesma precaução se aplica a informações orais. Se, antes de entrar em uma reunião ou conversa, você 
achar que a informação que você está prestes a ouvir possa ser considerada confidencial, você deve 
primeiro estabelecer claramente por escrito que ela não é confidencial e que seu uso é irrestrito. 
 
Só poderá concordar em receber informações confidenciais ou informações que tenham restrições de 
utilização (quer escritas ou orais) após os termos da sua utilização terem sido formalmente acordados por 
escrito pela Lexmark e a outra parte. Tal acordo deverá ser examinado pelo Departamento Jurídico da 
Lexmark. Estando de posse das informações confidenciais da outra parte interessada de forma legítima, 
você não poderá utilizar, copiar, distribuir ou revelar tais informações, a não ser que o faça em 
conformidade com os termos daquele acordo.  
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Responsabilidade social e corporativa 
 
 

 
A Lexmark está empenhada em agir de forma responsável na comunidade global. Consistente com esse 
compromisso, como uma empresa e os funcionários da Lexmark individuais, temos que nos esforçar para 
operar de forma que demonstre o respeito da Lexmark pelos direitos humanos, normas de segurança e 
práticas de negócio que protejam o ambiente. 
 
Promoção dos direitos humanos 
 
A Lexmark está empenhada em garantir o tratamento justo e igualitário dos nossos colaboradores e dos 
nossos fornecedores ao proteger os direitos dos colaboradores e promover condições de trabalho seguras 
e éticas. Como funcionário da Lexmark, você tem o direito de um emprego escolhido livremente e a 
liberdade de associação. Neste sentido, a Lexmark não utiliza mão de obra forçada, trabalho escravo, ou 
trabalho infantil. A Lexmark está empenhada na conformidade com as leis que controlam salários, horas 
de expediente e idade no trabalho. 
 
Garantia da segurança do produto 
 
Programas de segurança do produto da Lexmark concentram-se na conformidade com as normas e leis 
de segurança e saúde em todo o mundo. Como parte deste compromisso, a Lexmark testa os produtos 
em laboratórios acreditados por agências de terceiros.  Como parte destes esforços, as equipes de 
segurança do produto da Lexmark são encarregadas de analisar os incidentes de segurança reportados e 
agir apropriadamente.   
 
Fornecimento de um local de trabalho seguro e saudável 
 
A saúde e a segurança dos nossos colaboradores são prioridade. A Lexmark oferece locais de trabalho 
que buscam a utilização segura de equipamento, situações e práticas e desenvolveu programas escritos 
que se concentram na conformidade legal e regulamentar.   Caso haja uma condição de trabalho não 
segura ou algum outro problema com segurança, você tem a obrigação de reportar imediatamente à sua 
gerência ou à sua equipe de meio-ambiente, saúde e segurança. 
 
Proteger o meio ambiente 
 
A Lexmark está empenhada em preservar e proteger os nossos recursos naturais e a praticar a prevenção 
de poluição no design dos nossos produtos e serviços e no funcionamento das nossas instalações. 
Incentivamos que você descubra maneiras eficazes e ecologicamente corretas para ajudar nossos clientes 
e proteger o meio ambiente.  Suas ideias e esforços deverão procurar novas formas de implementar as 
práticas recomendadas de bom custo-benefício para conservação de energia, uso de água consciente e 
redução de resíduos por meio do reuso e reciclagem.   
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Contatos principais 

 
Linha de Ética: 1-866-477-2029 (discagem gratuita)* 
Online: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html 
 
* Números de acesso internacionais para a Linha de Ética estão disponíveis no website acima.  
 
 
Presidente e diretor-executivo 
Allen Waugerman        +1 (859) 825-4744  
  
Copresidentes do Comitê de Ética 
Sharon Votaw, Vice-presidente sênior e diretora de recursos humanos  +1 (859) 232-5289 
Brent Lambert, Vice-presidente sênior, Diretor jurídico e de conformidade +1 (859) 232-7845 
 
Departamento jurídico da Lexmark 
Neill Khale (NA, LAD & AP)        +1 (859) 232-7892 
Kai Wagener (EMEA)            +41 2271-07958 
 
Departamento de recursos humanos 
Sheri Evans Depp (EUA e Canadá)      +1 (859) 232-4146   
Elodie Fresnel (EMEA)           +41 2271-07063 
Jennifer Loh (Ásia-Pacífico)            +65 6213-9868 
Monica Estrada (América Latina)      +52 656-692-0222  
 
Diretor de auditoria interna  
Trisha Hayes         +1 (859) 232-2855 
  
Responsável pela proteção de dados 
Chad Talbott         +1 (859) 232-1507 
 
Vice-presidente, Diretor de contabilidade  
Ron Vonderhaar        +1 (859) 232-3551 
 
Vice-presidente de Marketing Global   
Matthew Dollus         +1 (859) 232-1648 
 
Conformidade com exportação e importação 
Brad Fruth          +1 (859) 232-2352 
 
 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html
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