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*EUA e Canadá somente. A�liados internacionais vejam na página em anexo os números locais para ligação gratuita.

ÉTICA
1-800-205-5119*

nós mostramos integridade em tudo que fazemos



ALCANCE GLOBAL: NÚMEROS DE TELEFONE DA ORIENTAÇÃO DE ÉTICA MSA

 ARGENTINA  |  Espanhol/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-555-4288.
Em seguida disque 800-253-5534.

AUSTRÁLIA |  Inglês
Disque o código de acesso Optus 1-800-551155
ou o código de acesso Telestra 1-800-881-011.
Em seguida disque 800-205-5119

ÁUSTRIA  |  Alemão/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-200-288.
Em seguida disque 800-504-1785.

BÉLGICA  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-100-10.
Em seguida disque 800-205-5119.

BRASIL  |  Português/ Inglês
Disque 0-800-891-4126.

CANADA  |  Inglês
Disque 1-800-205-5119.

CHILE  | Espanhol/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 800-225-288.
Em seguida disque 800-253-5534.

CHINA  | Mandarim/ Inglês
Disque 10-800-110-0563.

REPÚBLICA TCHECA |  Czech/ Inglês
Disque 800-143-023.

ALEMANHA  | Alemão/ Inglês
Disque 0800-1826439.

HONG KONG  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 800-96-1111
ou 800-93-2266. Em seguida disque 800-205-5119.

HUNGRIA  | Húngaro/ Inglês
Disque 06-800-12927.

INDIA  | Bengalêsi/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 000-117.
Em seguida disque 800-365-1534.

INDONÉSIA  | Inglês
Disque primeiro o código de acesso 001-801-10.
Em seguida disque 800-205-5119.

ITÁLIA  |  Italiano/ Inglês
Disque 800-788631.

JAPÃO  |  Japonês/ Inglês
IDC: 0066-33-801272
Softcom: 0044-22-112676
KDD: 00531-11-5087
Todos os demais: 0034-800-900162

MALÁSIA  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 1-800-80-0011.
Em seguida disque 800-205-5119.

MEXICO  |  Espanhol/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 01-800-288-2872.
Em seguida disque 800-253-5534.

HOLANDA  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0800-022-9111.
Em seguida disque 800-205-5119.

PERU  | Espanhol/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-50-288.
Em seguida disque 800-253-5534.

POLÔNIA  |  Polonês/ Inglês
Disque 0-0-800-111-1673.

ROMÊNIA  | Inglês
Disque primeiro o código de acesso 021-800-4288.
Em seguida disque 800-205-5119.

CINGAPURA  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 800-011-1111
ou 800-001-0001. Em seguida disque 800-205-5119.

ÁFRICA DO SUL  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-99-0123.
Em seguida disque 800-205-5119.

ESPANHA |  Espanhol/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 900-99-0011.
Em seguida disque 800-253-5534.

SUÉCIA  | Inglês
Disque primeiro o código de acesso 020-799-111.
Em seguida disque 800-205-5119.

SUÍÇA  |  Alemão/ Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-89-0011.
Em seguida disque 800-504-1785.

TAILÂNDIA  |  Tailandês 
Disque 001-800-11-002-2990.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS  |  Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-121.
Em seguida disque 800-205-5119.

REINO UNIDO | Inglês
Disque primeiro o código de acesso 0-800-89-0011.
Em seguida disque 800-205-5119.

ESTADOS UNIDOS  |  Inglês/ Espanhol
Disque 800-205-5119.

ZIMBÁBUE  | Inglês
Disque primeiro o código de acesso 110-98990.
Em seguida disque 800-205-5119.



CARO FUNCIONÁRIO DA MSA:

Em nome da Diretoria da MSA e da administração executiva, desejamos expressar nosso
reconhecimento por suas contribuições para nosso sucesso contínuo como empresa regida pela ética.
Não somente provamos ser uma companhia bem sucedida, como nosso sucesso tem sido obtido de
forma correta. Em resumo, nos mostramos integridade em tudo o que fazemos, e vocês mostram
isto através de suas ações no dia a dia.

Avançando, nós todos devemos estar cientes de nosso compromisso de sempre escolher a ética e o
trajeto legal, executando nossos assuntos comerciais para a companhia. Esperamos que todos os
funcionários se comportem com o mais alto grau de integridade e com respeito pela lei, sem
exceções. Este Guia de Conduta de Ética Comercial destina-se a ajudar a você a identi�car e abordar
tais questões ou preocupações que possam surgir.

É claro, nenhum livro ou guia pode responder ou abordar todas as questões ou situações que você
possa se enfrentar. Algumas vezes você pode precisar da ajuda de outros, tais como de seu supervisor,
representante local de recursos humanos, do Departamento jurídico da MSA, ou do número de
telefone de chamada grátis da Orientação de Ética da MSA. Independente do caminho escolhido, 
você terá nossa garantia de que cada questão ou preocupação será abordada adequadamente e com
extrema discrição.

A conduta ética deve ter prioridade sobretudo à medida que nos baseamos em nosso sucesso passado. 
Mostre integridade em tudo que você faça, e o sucesso virá – nós estamos certos disto.

Sinceramente,

William M. Lambert
Presidente e Diretor Executivo



ÍNDICE

SOBRE NOSSO COMPROMISSO E ESTE GUIA ................................................................6
Nós mostramos integridade em tudo que fazemos
Como usar este guia
O que é esperado dos funcionários MSA

ORIENTAÇÃO DE ÉTICA MSA ..............................................................................................7

CONFORMIDADE JURÍDICA GERAL E RESPONSABILIDADE GERENCIAL ..............8
Obediência à Lei
Responsabilidade das gerências

RESPEITO POR NÓS MESMOS E MÚTUO ......................................................................8-9
Um ambiente de respeito mútuo
Tratamento imparcial e diversidade
Um local de trabalho seguro 

RESPEITO POR NOSSOS PARCEIROS COMERCIAIS ..............................................10-11
Con�itos de interesses
Presentes e grati�cações
Antitruste e competição justa

RESPEITO POR NOSSOS ACIONISTAS ......................................................................12-13
Uso de informações privilegiadas
Uso de ativos da companhia
Exatidão de livros e registros contábeis

RESPEITO POR NOSSO MERCADO E COMUNIDADES ........................................14-15
Suborno e políticas corruptas
Exportação de nossos produtos e tecnologias 
Respeito ao meio ambiente



NÓS MOSTRAMOS INTEGRIDADE EM TUDO QUE FAZEMOS
A integridade é um marco na MSA em nossa busca para ser líder inovadora e provedora de
produtos de segurança so�sticados que protejam e melhorem a saúde do trabalhador, a segurança
e o meio ambiente.

A companhia foi fundada em 1914 por dois engenheiros de segurança de minas, John T. Ryan, Sr. 
e George H.Delke Sr., cuja paixão e compromisso era o de fazer  tudo que pudessem para proteger
as vidas dos mineiros sob a superfície. Embora nossas empresas e mercados tenham se alterado
signi�cativamente com os anos, nosso compromisso para fazer negócios de forma correta não 
foi alterado. Na MSA nós temos o legado de conduta ética, e nossos funcionários preservam este
legado através de suas ações no dia a dia.

COMO USAR ESTE GUIA
Para garantir que continuemos com nosso compromisso com a integridade, a MSA preparou este
Guia para ajudar aos funcionários a compreender as diversas leis, regras e princípios éticos que
controlam nossos negócios. O Guia não contém tudo e não irá proporcionar todas as respostas. 
Ao contrário, ele resume as expectativas básicas de todos os funcionários da MSA relacionado com 
a conduta ética, a conformidade com a lei e com as políticas das companhias conexas.  Ele também
inclui informações onde os funcionários podem se dirigir para fazer perguntas ou expressar suas
preocupações.

Este Guia irá complementar as políticas atuais da companhia e ilustrará em linguagem simples as
áreas de ética e conformidade que causam impacto em nossos negócios diários. O Guia não irá

discutir todas as políticas da companhia ou todas as situações que possam surgir.   Em casos onde
possa existir um con�ito entre este Guia e a política de uma Companhia em especial, as palavras 
da política irão sempre prevalecer.

O QUE É ESPERADO DOS FUNCIONÁRIOS MSA
Nós somos responsáveis por nossas ações. Os funcionários da MSA devem ler, entender e seguir a
política de companhia da MSA e obedecer a todas as leis aplicáveis, sem exceções. É esperado que
todos os funcionários conduzam-se de uma forma que re�ita sobre eles mesmos e a companhia,
consistente com os valores da companhia e o compromisso antigo com a integridade.

SOBRE NOSSO COMPRIMISSO E ESTE GUIA
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Declaração de missão: Que os homens e mulheres possam trabalhar em
segurança e que eles, suas famílias e suas comunidades possam viver com saúde
em todo o mundo.

Tocar nossos negócios com integridade
signi�ca que sabemos o que é certo e o
que é errado, e escolhemos sempre fazer 
a coisa certa. Mas como sabemos o que
é a coisa certa? Ao considerar uma
ação, você deve sempre se perguntar:

Ô É legitimo?

Ô Está de acordo com o Código de 
Conduta e Ética Comercial da MSA?

Ô Está de acordo com as políticas 
de outras companhias?

Ô Eu estou sendo justo e honesto?

Ô Minha ação pode ferir a 
reputação da companhia?

Ô Terei problemas se 
alguém descobrir? 

Ô Como eu me sentirei depois?

Ô Como me sentirei se alguém 
�zer a mesma coisa comigo?

Ô Terei vergonha de contar 
a minha família ou a amigos?

Ô Sentir-me-ei confortável se minhas 
ações forem conhecidas por toda 
a comunidade ou publicada 
em jornais?



Quando confrontados com uma pergunta ou preocupação a respeito da conduta
ética adequada ou conformidade jurídica, os funcionários devem seguir com
precaução e buscar orientação. A MSA tem diversos recursos disponíveis para os
funcionários formularem perguntas ou expressarem preocupações a respeito de
condutas potencialmente inadequadas.

Primeiro, a companhia acredita �rmemente em linhas de comunicações abertas
que existem entre nossos funcionários e supervisores.  Por esta razão, os
funcionários são encorajados a abordar seus supervisores quando confrontados
com perguntas ou preocupações a respeito da linha de conduta ética ou legal.

Para situações onde os funcionários não possam abordar seus supervisores, eles
são encorajados a entrar em contato com o representante de recursos humanos
ou o Departamento Jurídico da MSA. No caso de a�liados internacionais da MSA,
os funcionários podem também discutir o assunto com o gerente geral local ou o
diretor zonal. 

Se nenhuma alternativa estiver disponível ou quando os funcionários preferirem
permanecer anônimos, a MSA tem um número de telefone para chamadas grátis
à disposição. A Orientação de Ética da MSA funciona 24 horas por dia, sete dias
na semana, com especialistas treinados. As informações de cada chamada são
enviadas para o Vice Presidente da MSA e para a Assessoria Jurídica que garante
que seja realizada uma análise adequada. Veja no inicio deste Guia uma relação
completa de países e números de telefone. É importante dar detalhes su�cientes 
a respeito de pergunta ou preocupação especí�ca para que a companhia possa
responder adequadamente.

Cada funcionário que em boa fé faça uma pergunta ou levante preocupação
tem o compromisso da companhia de que sua situação será cuidada de
uma forma adequada, pontual e discreta,  Para os autores da chamada 
que fornecem seus nomes, a companhia entrará em contato com os
mesmos e discutirá o resultado. A companhia não permitirá em nenhuma
circunstancia retaliações de qualquer forma contra os funcionários que
apresentarem suas preocupações. 

NOTA: A Orientação de Ética da MSA não deve ser usada inadequadamente, 
tal como o preenchimento intencional de relatórios falsos contra os funcionários.
Da mesma forma que a companhia não apoia a retaliação, o mau uso deliberado
da Orientação também não será tolerado.

ORIENTAÇÃO DE ÉTICA MSA  A AJUDA ESTÁ AO
ALCANCE DE UMA CHAMADA

• Con�itos de Interesse
• Relatórios �nanceiros inadequados
• Fraude
• Presentes ou grati�cações duvidosas
• Roubo
• Uso impróprio de propriedade da companhia
• Ameaças ou assédio
• Violência no local de trabalho
• Preocupações com o meio ambiente
• Preocupações antitruste
• Violações da política da companhia
• Qualquer conduta que você acredite ser ilegal
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OBEDIÊNCIA À LEI
(FONTE:  CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Existem diversas leis que causam impacto sobre nossos negócios.  Como resultado, a MSA 
tem um processo em vigor pelo qual os funcionários da companhia recebem treinamentos de
conformidade baseados em suas funções e cargos dentro da organização. Espera-se que todos os
funcionários cumpram a lei em todas as circunstâncias, sem exceção. Em casos onde a abordagem
jurídica possa não ser clara, os funcionários devem buscar orientação com seus supervisores, com
o representante local de recursos humanos, do Departamento Jurídico da MSA ou da Orientação
de Ética da MSA. A companhia irá punir todos os funcionários que agirem conscientemente ou de
forma imprudente na violação da lei.

RESPONSABILIDADE DAS GERÊNCIAS
(FONTE: CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Todos os gerentes e supervisores da MSA são responsável por manter um ambiente de trabalho
que encoraje, reforce e apoie a conduta ética.  Todos os gerentes e supervisores da MSA tem a
obrigação de dar exemplo e demonstrar seus compromissos para com o nosso Código de Conduta
e Ética Comercial da MSA. Isto inclui, por exemplo, a discussão aberta das conseqüências éticas e
legais de decisões comerciais que sejam levantadas. Através de seu exemplo, eles mantém o
compromisso da companhia com a ética e conformidade.  Os supervisores devem também
monitorar a obediência ao Código de Conduta e Ética Comercial em suas áreas de
responsabilidade funcional e não devem nunca “virar o rosto”.

CONFORMIDADE JURÍDICA GERAL E RESPONSABILIDADE GERENCIAL

UM AMBIENTE DE RESPEITO MÚTUO
(FONTE: POLÍTICA DE AMBIENTE SEM ASSÉDIO)

A chave do sucesso da MSA é o nosso pessoal. Reconhecendo isso, nós temos o compromisso 
de garantir um local de trabalho sem discriminações e assédio e todos devem esperar um local 
de trabalho que promova a dignidade e o respeito.  Em nenhuma circunstância, a MSA tolerará
qualquer forma de discriminação ou de assédio no local de trabalho e reprimirá tais ações 
sem exceção.   

RESPEITO POR NÓS MESMOS E MUTUAMENTE

Alguns exemplos de assédio: Calúnia, ameaça, gracejos ou qualquer outra ameaça, intimidação 
ou atos hostis relacionados com raça, cor, sexo, nacionalidade, idade, de�ciência, religião e outras
classi�cações protegidas, �ertes repetidos não desejados; investidas ou propostas sexuais; a exibição 
de qualquer material inadequado no local de trabalho; contato físico não desejado.
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Meu supervisor freqüentemente me envia mensagens de e-mail
contendo brincadeiras que são grosseiras, ofensivas e com
imagens impróprias explícitas. Eu tenho medo de perder o
emprego se reclamar.

Você pode dizer a seu supervisor como se sente, ou pode entrar em
contato com o representante de recursos humanos ou com a
Orientação de Ética da MSA. A MSA não permitirá um ambiente no
qual os funcionários possam se sentir ameaçados ou intimidados.
Cada funcionário da MSA deve esperar um ambiente de trabalho de
respeito mútuo. A companhia também não permitirá a retaliação
contra qualquer indivíduo que em boa fé expresse sua preocupação.
Os funcionários também devem lembrar-se de que os ativos da
companhia são para uso comercial. O uso excessivo de ativos da
companhia, incluindo a rede de computadores da MSA, para �ns
pessoais é inaceitável. 

Há alguns dias, um colega de trabalho meu tem chegado ao
trabalho cheirando a álcool.  Ele é um bom rapaz, e eu não quero
colocá-lo em di�culdade. Entretanto, estou começando a �car
preocupado a respeito da segurança dele e a segurança dos
demais.

Se você acreditar que ele pode estar chegando para o trabalho sob
in�uencia de álcool ou drogas, mesmo se você não estiver certo,
ainda assim você deve discutir o assunto com seu supervisor, com 
o representante de recursos humanos ou com a Orientação de Ética
da MSA. O assunto será analisado de maneira discreta e apropriada
e a companhia designará os pro�ssionais adequados para abordar 
a situação.

PONTO DE VERIFICAÇÃO8
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TRATAMENTO IMPARCIAL E DIVERSIDADE

A MSA promove a diversidade de pensamento e dá tratamento imparcial 
a todos os funcionários e candidatos sem discriminar devido a idade, cor, credo,
de�ciência, etnia, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo, condição de
veterano de guerra e quaisquer outras classi�cações protegidas pela legislação
aplicável.  

O tratamento imparcial está relacionado a todas 
as fases do emprego, tais como:
• Contratação, promoção e rescisão do contrato de trabalho.
• Salários e benefícios estipulados
• Seleção para programas de treinamento
• Reembolso de ensino e assistência educacional
• Demissões temporárias, retornos e redundâncias 

UM LOCAL DE TRABALHO SEGURO
(FONTE: POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO)

A MSA tem o compromisso de garantir a saúde e a segurança dos funcionários 
a todo o momento no desempenho de suas responsabilidades para com a
companhia.  Cada instalação da MSA mantém procedimentos e práticas para 
a segurança do local de trabalho, e cada funcionário é responsável pelo 
seu cumprimento.

Nós também temos o compromisso com a prevenção da violência no local de
trabalho. Por isso, não são permitidas armas nas instalações da companhia, em
veículos da companhia ou em veículos particulares estacionados nas instalações
da companhia.

Para o bem estar de todos os funcionários, nós também temos o compromisso
com um local de trabalho sem drogas. A companhia espera que todos os
funcionários apresentem-se para trabalhar livre de in�uência de quaisquer
substâncias que possam prejudicar a capacidade para executar suas tarefas com
segurança e e�ciência.



CONFLITOS DE INTERESSES
(FONTE: CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Todas as decisões comerciais devem se basear no bom senso e o que for de melhor no interesse
para a companhia. Pode surgir um con�ito de interesse quando o julgamento comercial é
obscurecido por uma participação pessoal de um funcionário em uma transação. Os interesses
pessoais não devem causar impacto no julgamento, objetividade ou lealdade para com a
companhia. Por exemplo, os funcionários e seus parentes imediatos não podem ter interesses em
um cliente ou fornecedor que tenha negócios com a MSA, enquanto participa dessas relações
comerciais. Em tais casos, os funcionários devem primeiro comunicar o con�ito e retirarem-se de
todas as negociações entre as duas organizações. Os funcionários não devem também participar
em qualquer atividade ou transação com a MSA que bene�cie de forma inadequada seus próprios
interesses. Todos os con�itos devem ser comunicados com antecedência para a gerência executiva
da companhia ou para o Departamento Jurídico da MSA.

Não somente os funcionários devem evitar os con�itos de interesse, mas também devemos evitar
as oportunidades que possam parecer criar um con�ito de interesse.  Em muitos casos, a mera
aparição de con�itos é su�ciente para causar problemas para os funcionários e a companhia. 
A melhor forma de evitar um con�ito de interesse é comunicá-lo imediatamente. Além disso, em
tempos de incerteza, os funcionários são avisados para entrar em contato com o Departamento
Jurídico da MSA ou com a Orientação de Ética da MSA para receber orientação antes de agir.

PRESENTES E GRATIFICAÇÕES
(FONTE: CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Dar ou receber presentes é uma prática relativamente comum em muitos setores e países.
Entretanto, nossas decisões comerciais devem se basear sempre no que for melhor para a
companhia. Os funcionários MSA podem somente dar ou receber presentes se ao fazê-lo os
recebedores não se sintam obrigados ou que os impeçam de agir exclusivamente no melhor
interesse de suas organizações. Também não devemos dar ou aceitar presentes se ao fazê-lo isso
possa parecer obrigação ou in�uenciar a tomada de decisão do recebedor. Presentes em dinheiro
ou equivalentes a dinheiro nunca são permitidos. Em todas as circunstancias, o recebimento ou
entrega de presentes também deve estar em conformidade com as leis aplicáveis.  Nós também
nunca devemos oferecer um presente normalmente aceitável se soubermos que ao fazer isto
iremos violar as políticas de organização do recebedor.

RESPEITO POR NOSSOS PARCEIROS COMERCIAIS
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Minha esposa e eu temos uma pequena companhia fornecedora
que fornece um serviço importante solicitado pela MSA. Eu sou 
o responsável por selecionar o fornecedor e gostaria que fosse
selecionada minha empresa. Eu garanto que a MSA receberá um
preço justo.

Selecionar o fornecedor será um con�ito de interesse inadequado,
mesmo se o funcionário garantir que sua companhia cobre da MSA
um preço justo.  Visto que o funcionário também é proprietário da
companhia fornecedora, ele não poderá representar os interesses da
MSA de maneira justa. A MSA ainda assim fará negócio com o
fornecedor, mas o funcionário da MSA deverá divulgar a relação
para a gerência  executiva da MSA ou para o Departamento Jurídico
e retirar-se de todas as transações entre as duas companhias.
Alguém necessitará decidir se o fornecedor é um parceiro comercial
adequado.

Eu estou participando de uma associação comercial importante
para nossa empresa. A associação comercial inclui muitos de
nossos concorrentes. Após a última reunião, alguns concorrentes
me abordaram para reclamar sobre os preços e me convidaram
para jantar.  Eu recusei. Poderia ter ido?

Reuniões informais entre concorrentes devem ser feitas com extremo
cuidado. Primeiro, podemos nos envolver involuntariamente em
uma conversação inadequada sobre um aumento de preço ou
qualquer outro assunto ilegal. Além disso, para um concorrente
excluído ou para terceiros a reunião informal pode parecer suspeita.
Contate o departamento Jurídico imediatamente se você estiver
envolvido neste tipo de situação.

Um fornecedor MSA, que tenho a incumbência de �scalizar,
recentemente fez um convite, extensivo a minha família, para
usar de sua casa de veraneio. Eu nunca tomaria uma decisão
baseado neste fato.Eu faria somente o que fosse do melhor
interesse para a MSA. Posso aceitar a oferta?

Não. Mesmo se você insistir que não terá in�uencia em sua tomada
de decisão, qualquer pessoa certamente concluiria que você de
alguma forma está envolvido em con�ito de interesses. Este é um
presente inadequado e cria a aparência de impropriedade.

PONTO DE VERIFICAÇÃO8
LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE E COMPETIÇÃO JUSTA NOS EUA  
(FONTE: POLÍTICA DE OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE)

A legislação antitruste dos Estados Unidos, bem como outras leis sobre
concorrência em toda a Europa e no resto do mundo, destinam-se a promover a
competição justa.  A MSA acredita em concorrência livre e aberta e não tolerará
qualquer conduta por nossos funcionários que atente na criação para nós de
uma vantagem ilegal. Em resumo, cumpriremos totalmente todas leis
relacionadas com a concorrência.

A violação destas leis pode resultar em conseqüências graves para os indivíduos
bem como para a companhia, incluindo condenação criminal e multas e
penalidades substanciais. Quaisquer questões ou preocupações devem ser
dirigidas ao Departamento Jurídico ou para a Orientação de Ética da MSA.

A MSA está normalmente envolvida em grupos comerciais formais e outras
associações nas quais nossos concorrentes também participam. Quando usadas
adequadamente, estas organizações são legais e são ferramentas valiosas para o
nosso sucesso contínuo. Entretanto, devemos sempre ter cautela ao comparecer
a tais reuniões. Entre outras coisas, devemos garantir que cada reunião seja
aprovada adequadamente por um corpo patrocinador (tal como a NFPA ou a
ISEA), que seja seguida uma agenda e o conselho jurídico do corpo patrocinador
ou perito em conformidade participe da reunião. Devemos evitar reuniões com
os concorrentes exceto as que façam parte de atividades aprovadas de uma
associação de comércio; a mera aparição de impropriedade pode resultar em
conseqüências potencialmente sérias.
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Entre outras coisas, os funcionários MSA não devem nunca:
• Participar de qualquer entendimento formal ou informal com um concorrente

a respeito de preços que cobraremos por nossos produtos ou nos mercados nos
quais iremos vender. 

• Envolver-se na prática de acordos com concorrentes sobre quem apresentará
uma oferta baixa ou alta, ou se um dos dois abandonará a licitação em um
contrato especí�co.  Algumas vezes, isso é chamado de manipulação
fraudulenta de uma licitação e é ilegal.
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USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
(FONTE: POLITICA DE USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS)
(FONTE: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A POLÍTICA DOS INVESTIDORES)

A compra e venda de ações da MSA é estritamente regulamentada. Ao mesmo tempo, manter a
con�ança de nossos acionistas e a dos mercados acionários é muito importante para nosso êxito
constante. O tempo todo, devemos nos certi�car das regras e regulamentos que governam o uso
inadequado de informações comerciais signi�cativas não conhecidas do público. Isto é geralmente
chamado de “informação privilegiada”. Em resumo, os funcionários MSA não podem usar tais
informações com a �nalidade de ganho �nanceiro pessoal ou dizer para outras pessoas
comprarem ou venderem nossas ações, antes que as informações estejam disponíveis para 
o público por meio de canais de mídia adequados.   As conseqüências para a companhia e 
para as pessoas podem ser graves.

Alguns exemplos de informação privilegiada são: resultados �nanceiros, informações a respeito 
de fusões ou incorporações em potencial, vencimento de grandes contratos, alterações gerenciais
importantes na organização e outras informações que possam causar impacto no preço das ações
da MSA.

Sujeito a períodos de interdição (black-out) conforme descrito na Política de uso de informações
privilegiadas da MSA, certamente, os funcionários da MSA podem negociar ações da MSA desde
que, ao fazer isso, suas decisões não sejam de forma alguma baseadas em seu conhecimentos de
informações privilegiadas. Os funcionários que tiverem alguma dúvida sobre estarem sujeitos a
períodos de interdição ou se informações especí�cas foram divulgadas para o público, são
avisados para entrar em contato com Assessoria Jurídica Geral da MSA ou com o  Diretor
Financeiro antes de negociar ações da MSA.

RESPEITO POR NOSSOS ACIONISTAS
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USO DE ATIVOS DA COMPANHIA
(FONTE: CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Em muitos casos, são con�ados aos funcionários da MSA diversos ativos valiosos
da companhia. Não somente os funcionários têm acesso a ativos �nanceiros 
tais como contas bancárias mas, muitas vezes, eles também têm a posse de
equipamentos, veículos, estoques, material de escritório e propriedade
intelectual, tais como segredos comerciais. Os funcionários devem tomar
precauções razoáveis para salvaguardar os ativos a eles con�ados.

Os ativos da companhia são para uso comercial e os funcionários são
responsáveis pela guarda de todos os ativos a eles con�ados. É estritamente
proibido o abuso, roubo, fraude, desfalque ou divulgação (no caso de propriedade
intelectual) de ativos da MSA. O uso pessoal excessivo e inadequado de ativos da
companhia também não é permitido.

EXATIDÃO DE LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS
(FONTE: CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA COMERCIAL DA MSA)

Nossos investidores con�am na MSA para proporcionar informações precisas
que os habilitem a tomar decisões fundamentadas. Todas as informações
comerciais e atividades devem ser registradas de maneira exata e adequada. 
Os procedimentos de contabilidade consagrados devem ser seguidos
contentemente. Não devem ser feitos lançamentos falsos nos livros e registros
contábeis da companhia e todos estes registros devem re�etir exatamente as
transações ou eventos correspondentes. 

Ontem foi o último dia do trimestre. Nós queríamos entregar um
grande pedido para que ele pudesse ser “lançado” nos relatórios
�nanceiros do trimestre.  Lamentavelmente, nos atrasamos e só o
enviamos hoje. Eu despachei o pedido como tendo sido enviado
ontem, já que ele teria sido enviado ontem se houvesse mais
pessoas trabalhando.

Um pedido não pode ser registrado como enviado até que tenha 
sido enviado.  Um pedido que desta forma é registrado antes de ser
enviado pode causar impacto na precisão dos relatórios �nanceiros
da companhia, gerando implicações potencialmente graves para 
a companhia.

Eu vi meu colega de trabalho roubando suprimentos na semana
passada. Era pouca coisa, somente alguns CDs, canetas e blocos de
anotações.

O roubo de ativos da companhia, independente de seus valores, não é
tolerado. Além disso, se tolerado, o impacto cumulativo de pequenos
roubos poderia custar milhares de dólares à companhia a cada ano.

Hoje, meu chefe retornou de uma reunião e me disse que tinha obtido
um novo contrato com o governo. Este contrato é a maior concessão
para a MSA em dez anos. Ele me contou para �car calado até que seja
o�cializado na próxima semana. Eu gostaria de comprar ações da MSA
porque elas certamente subiriam de preço assim que o público tomar
conhecimento do contrato.

O conhecimento de concessão de contratos é uma “informação
privilegiada” porque ela ainda não foi anunciada publicamente.
Consequentemente é ilegal comprar ou vender ações da MSA com
base nessas informações.  Os funcionários preocupados sobre se
devem negociar ações da MSA de maneira apropriada devem entrar
em contato com a Assessoria Jurídica Geral da MSA antes de
prosseguir.

Eu tenho um segundo emprego que não é con�itante com meus
deveres na MSA e obtive a autorização de meu gerente para
trabalhar neste segundo emprego. Lamentavelmente, eu saio 10
minutos mais cedo a cada dia para evitar chegar atrasado em meu
outro emprego.

Isso não somente viola as regras do local de trabalho relacionadas
com horário e programação de trabalhos, mas também pode
bene�ciar inadequadamente os próprios interesses do funcionário
em detrimento da companhia, pois o funcionário está gastando o
tempo de trabalho da MSA para se deslocar para o segundo trabalho.
O funcionário deve falar com seu supervisor ou com o representante
de recursos humanos. (veja con�itos de interesse na página 10 deste
guia).



SUBORNO E POLÍTICAS CORRUPTAS
(FONTE: NORMAS DA LEI DE PRÁTICAS CORRUPTAS NO EXTERIOR)

A maioria dos países tem leis em vigor destinadas a evitar as práticas de corrupção comercial, tais
como o suborno. Uma destas leis dos EUA, a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (ou “FCPA”),
proíbe as companhias americanas e suas a�liadas de empregar práticas de corrupção de
funcionários de governos estrangeiros. O governo dos EUA impõe �rmemente essa lei.  A MSA
proíbe estritamente práticas de corrupção, tal como o suborno ou tentativa de suborno de
funcionários do governo e outras pessoas.

Pela FCPA é ilegal dar ou prometer dar qualquer coisa de valor para um funcionário governamental
com a �nalidade de in�uenciar esse funcionário para obter negócios para a MSA. A lei é aplicada 
a todas as classes de funcionários do governo, de dirigentes a burocratas de nível administrativo.  
É também ilegal usar terceiros, tais como despachantes, para executar um ato que possa ser ilegal
que a MSA efetue. A MSA pode até mesmo ser responsabilizada por atos ilegais de nossos
despachantes se nós tivermos uma razoável suspeita de estarem envolvidos em práticas de
corrupção.  Por exemplo, um despachante que pede que paguemos sua comissão adiantada 
e em dinheiro deve causar suspeita de comportamento desonesto.

As perguntas a respeito da FCPA e outras leis anticorrupção devem ser dirigidas para 
o Departamento Jurídico da MSA.

EXPORTAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS E TECNOLOGIAS 
(FONTE: POLITICA DE CONFORMIDADE DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES).
(FONTE: NORMAS DE CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE EMBARGO COMERCIAL)

Diversas leis dos EUA regulamentam a forma pela qual nós conduzimos certas transações com
países estrangeiros e partes especí�cos. Estas leis aplicam-se a operações dos EUA, pessoas dos
EUA (localizado em qualquer lugar), e produtos fabricados em todo o mundo usando peças ou
tecnologia de origem americana. Muitos países também possuem suas próprias leis similares.

Por exemplo, a lei dos EUA exige que seja obtida uma licença de exportação antes que certas
categorias de produtos ou tecnologia da MSA possam ser exportados ou reexportados. Conforme
usado na lei de exportação, “exportação” signi�ca não somente entregar um produto fora dos 
EUA, mas também exportar tecnologia ou até mesmo compartilhar a mesma com um estrangeiro
dentro dos EUA.   As conseqüências são graves quando se exporta um produto ou tecnologia
violando essas leis. Ainda que a MSA tenha processos em vigor que devem ser objeto de licenças
quando necessário, os funcionários devem entrar em contato com o Departamento Jurídico da
MSA quando estiverem inseguros se um produto ou tecnologia especí�co está sujeito a solicitação
de licenciamento. 

RESPEITO POR NOSSO MERCADO E NOSSAS COMUNIDADES
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A lei dos EUA também estabelece “controles sobre ativos estrangeiros”. São
sanções econômicas ou embargos que os EUA colocam em relação a certos
países ou grupos, consistente com a política externa dos EUA. Esses controles
aplicam-se a cidadãos dos EUA, residentes e companhias, e alguns casos para
subsidiárias internacionais de companhias dos EUA. A Norma de Conformidade
com as Sanções Comerciais da MSA contem uma relação de países sob embargo.
Uma relação de entidades sob embargo pode ser obtida no Departamento
Jurídico da MSA.

Os funcionários que tenham conhecimento, ou até mesmo suspeita, de que uma
transação possa envolver uma possível violação de qualquer uma das leis acima,
deve informá-la imediatamente para o Departamento Jurídico da MSA ou para a
Orientação Ética da MSA.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
(FONTE: NORMA DE GERENCIAMENTO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE) 

A MSA está não somente dedicada à estrita obediência a todas as leis do meio
ambiente aplicáveis, mas nós também temos o compromisso de conduzir
nossos negócios de forma a proteger os recursos naturais de nosso meio
ambiente. Esta dedicação abrange a integração de sólidas práticas ambientais
em nossas decisões comerciais. 

A MSA está sujeita a dezenas de leis e normas de meio ambiente federais,
estaduais e locais. Cada instalação é responsável por garantir a obediência a
todas as leis e normas ambientais aplicáveis, e o Departamento Jurídico 
da MSA contribui com estes esforços de obediência de forma regular.

As instalações devem obter permissões regulatórias quando necessário 
e devem entender os termos, condições e exigências de divulgação de todas as
permissões obtidas. Além disso, nós continuamos a nos esforçar para a redução
de fontes e estamos comprometidos em garantir que todos os resíduos sejam
armazenados, transportados e descartados de acordo com as leis e padrões da
MSA que forem aplicáveis. Nós também entendemos que devemos responder 
de maneira adequada a quaisquer vazamentos, ou liberações, de acordo com 
os procedimentos atuais da companhia.

Nós começamos um novo processo de fabricação em minhas
instalações e ele inclui a descarga de águas residuais.  Um dos
técnicos pediu-me para conectar a mangueira de descarga a uma
drenagem de piso próxima.  Eu perguntei a ele se nosso supervisor
concordava com isso, e ele disse para não me preocupar. Devo me
preocupar com isso?

Sim. Se você acredita que ele lhe disse algo errado, deve abordar o
assunto com seu supervisor, seu representante de recursos humanos, 
o Departamento Jurídico da MSA ou a Orientação de Ética da MSA. 
A companhia esta comprometida com a estrita conformidade e
proteção do meio ambiente.

Recentemente, nós fechamos uma grande venda para um cliente
governamental do exterior. Lamentavelmente, o despachante que
nos ajudou a fechar o negócio deseja que nós enviemos seu
pagamento para uma conta bancária em um pais diferente, pouco
conhecido. Isso é suspeito?

Esse é um sinal de perigo a que se deve prestar atenção. Se o despachante
estiver quali�cado para efetuar transações no país onde nos ganhamos o
negócio, então deve estar disposto a receber o pagamento lá. Essa conduta
deve ser analisada com o Departamento Jurídico da MSA antes de ser
tomada qualquer ação. 

Nós recebemos um grande pedido de uma companhia do exterior
para a qual quem tínhamos vendido. Preciso fazer alguma coisa
antes que eu possa vender/exportar nossos produtos para esse
cliente?

Sim, existem “controles de exportação de usuários” que devem ser
revisados. São proibições ou restrições de exportação para usuários
que são aplicadas a certos indivíduos e companhias especi�cados pelo
governo dos EUA. Diversas agencias governamentais dos EUA
divulgam relações contendo nomes e endereços dessas pessoas e
companhias. A MSA deve conferir os nomes de nossos compradores e
os nomes de seus usuários �nais contra cada uma destas relações de
pessoas impedidas antes de completar uma transação de exportação
a partir dos EUA.  Entre em contato com o Departamento Jurídico
acerca de quaisquer perguntas antes de prosseguir.
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