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Na Poly, estamos focados em conectar pessoas, tecnologia e espaços para entregar o futuro do 

trabalho. Acredito que nosso sucesso depende de cada funcionário agir com ética e integridade.

Nosso Código de Conduta reflete nossos princípios de liderança e orienta todos nós a fazer a 

coisa certa, da maneira certa, sempre. Nossos padrões de conduta comercial exigem honestidade, 

responsabilidade, integridade e justiça no trabalho com os nossos colegas e com os nossos 

parceiros de negócios, fornecedores, investidores e concorrentes. Os assuntos abordados em 

nosso Código de Conduta são essenciais para nossa capacidade de conduzir negócios de acordo 

com esses valores. 

Peço que leia o Código de Conduta com atenção e consulte-o com frequência para garantir que 

você e suas equipes estejam trabalhando de acordo com nossas crenças compartilhadas, com a 

lei e com todas as nossas políticas. É um guia para colocar nossos princípios em ação.

Obrigado por seu compromisso em agir com ética e responsabilizar uns aos outros pelos mais 

altos padrões de prática comercial. Todos nós desempenhamos um papel no sucesso da Poly, 

comprometendo-se com uma cultura de excelência e integridade. 

Se você tiver alguma dúvida sobre o Código de Conduta, entre em contato com seu gerente ou 

com nosso Departamento Jurídico ou equipes de Recursos Humanos.

Dave

MENSAGEM DO CEO



"NOSSOS PADRÕES DE 
CONDUTA COMERCIAL 
EXIGEM HONESTIDADE, 
SINCERIDADE E JUSTIÇA 
NO RELACIONAMENTO 
COM OS NOSSOS COLEGAS 
E COM OS NOSSOS 
PARCEIROS COMERCIAIS, 
FORNECEDORES, 
INVESTIDORES E 
CONCORRENTES."
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Nossos padrões de conduta comercial exigem honestidade, responsabilidade, integridade 
e justiça no relacionamento com os nossos colegas e com os nossos parceiros de negócios, 
fornecedores, investidores e concorrentes. Os assuntos abordados neste Código de 
Conduta Poly ("Código") são essenciais para nossa capacidade de conduzir os negócios 
de acordo com esses valores que apoiam nossos princípios de liderança. Cada um de nós 
tem a responsabilidade de cumprir este Código e de manter os mais altos padrões de ética 
empresarial, que é a chave para o nosso sucesso, nossa cultura e para construir e manter 
fortes conexões de negócios. Nosso Código promove: 

• Conduta honesta e ética - fazer o que é certo o tempo todo, 

em todos os lugares, em todas as situações;

• Cumprimento de leis, regras  

e regulamentações; 

• Retribuição e responsabilidade social corporativa; 

• Transparência e integridade financeira; e 

• A denúncia rápida de violações e responsabilidade  

em conformidade com este Código.

O nosso Código não é algo que se lê apenas uma vez. É um guia para colocar nossos 
princípios em ação. Funcionários, executivos e diretores da Poly ("Nós") devem estar em 
conformidade com os princípios e as diretrizes do nosso Código. Esperamos também 
que todos os que trabalham em nosso nome ao redor do mundo, inclusive colaboradores 
contratados, agentes, consultores, fornecedores e parceiros de negócios, atendam aos 
padrões do nosso Código.

NOSSOS PADRÕES DE CONDUTA COMERCIAL
"AS QUESTÕES ABORDADAS PELO 

NOSSO CÓDIGO SÃO ESSENCIAIS À 
NOSSA CAPACIDADE DE REALIZAR 

NEGÓCIOS EM CONFORMIDADE 
COM OS NOSSOS VALORES  

QUE APOIAM NOSSOS 
PRINCÍPIOS DE LIDERANÇA" 
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PRINCÍPIOS DE LIDERANÇA

C3—CLIENTE CLIENTE. CLIENTE.

A obsessão pelo cliente é o trabalho 
de todos. Os líderes resolvem os 
problemas de seus clientes, sejam 
grandes ou pequenos. Eles trabalham 
em conjunto com clientes, parceiros 
de canal e suas equipes para fornecer 
soluções inovadoras.

EM FRENTE E PARA CIMA

Os líderes aprendem com o passado, 
mas se concentram no futuro. Eles se 
adaptam rapidamente às mudanças 
no mercado. Eles criam soluções que 
fazem a empresa progredir com 
energia, impulso e resultados.

LÍDERES LIDERAM

Os líderes sabem que fazem parte 
de uma comunidade global maior 
e tomam decisões como bons 
administradores da terra, de seus 
recursos e de seu povo.

ELEVE O NÍVEL

Os líderes se orgulham de seu 
trabalho e sabem que os detalhes são 
importantes. Eles sabem que, de grão 
em grão, a galinha enche o papo. Eles 
buscam todas as oportunidades para 
melhorar incansavelmente as equipes, 
os produtos e os processos.

DÊ UM SALTO

A velocidade é importante nos negócios. 
Os líderes incentivam e exigem que 
os que estão ao seu redor pensem 
estrategicamente e ajam de forma 
decisiva. Os valores da Poly são 
calculados em tomadas de risco.

DOMINE

Os líderes conhecem seus negócios, 
seus clientes e sua equipe, por dentro 
e por fora. Eles não sacrificam o valor 
em longo prazo por resultados em curto 
prazo. Os líderes agem com integridade, 
gastam dinheiro como se fosse seu e 
colocam a Poly em primeiro lugar, sobre 
a função, o papel e a personalidade.

COMUNIQUE-SE COM CORAGEM

Os líderes falam com franqueza, mas 
não são idiotas. Eles se desafiam 
construtivamente para chegar ao 
melhor resultado ou decisão possível. 
Uma vez que a decisão é tomada, 
os líderes se alinham totalmente e 
permanecem alinhados.

ANDE JUNTO

Somos uma equipe. Os líderes fazem 
o que dizem que farão, tratam uns 
aos outros com respeito, protegem 
uns aos outros e responsabilizam-se 
mutuamente.

Os Princípios de Liderança são os comportamentos e os hábitos que valorizamos como empresa, eles são 
contratuais entre todos nós e como nos mostramos uns aos outros. Todos são líderes na Poly.
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DENUNCIE VIOLAÇÕES, NÃO PARTICIPE DE 
RETALIAÇÃO E CUMPRA AS NORMAS 

Nossa Política de Relatórios de Ética e Não Retaliação 
destina-se a promover um ambiente no qual você 
possa fazer perguntas ou demonstrar preocupação 
de boa-fé em relação a responsabilidade corporativa, 
conformidade com as leis aplicáveis, irregularidades 
financeiras e violações de nossas políticas sem medo  
de assédio ou retaliação. 

Caso você descubra eventos de natureza questionável, 
antiética, fraudulenta ou ilegal ou que estejam ou 
possam estar violando as diretrizes deste Código, 
você deverá denunciar a questão imediatamente à 
gerência ou aos nossos departamentos jurídico, de 
auditoria interna, de recursos humanos ou, ainda, ao 
Departamento de Conformidade. Você também pode 
denunciar a questão de maneira confidencial e anônima 
pela nossa Linha Direta de Ética, de forma on-line ou 
por telefone. Retaliações contra qualquer pessoa que, 
de boa-fé, denunciar violações conhecidas ou suspeitas 
não serão toleradas. 

Todas as denúncias de supostas violações serão 
devidamente investigadas. Você deve cooperar de 
maneira integral e honesta em qualquer investigação, 
o que pode incluir cooperação em entrevistas pessoais 
ou atender a solicitações necessárias de documentos 
ou declarações por escrito. Caso você não coopere 
de maneira integral e honesta, poderá ficar sujeito 
a ações disciplinares. 

A denúncia e quaisquer informações divulgadas 
durante o curso da investigação serão tratadas 
como confidenciais na medida do possível: alguma 
divulgação pode ser necessária para realizar a 
investigação, tomar qualquer medida corretiva 
ou cumprir qualquer lei aplicável. 

A Poly tomará as atitudes apropriadas contra qualquer 
pessoa cujas ações violem este Código, quaisquer leis 
ou regulamentações aplicáveis ou quaisquer políticas 
da Poly ou, ainda, pessoas que não denunciem 
violações conhecidas ou suspeitas deste Código. As 
ações disciplinares podem incluir demissão imediata, 
repreensão por escrito ou oral, licença temporária ou 
suspensão, rompimento de relações comerciais ou 
outras ações decididas a critério exclusivo da Poly. Ao 
determinar se e quais medidas disciplinares devem ser 
tomadas, a Poly poderá levar em consideração o tipo e 
a gravidade da má conduta ou da violação, o histórico 
de desempenho do indivíduo e qualquer má conduta 
anterior, ações disciplinares ou violações por ou contra 
a mesma pessoa. Onde a Poly sofreu uma perda, ela 
também pode buscar suas soluções contra os indivíduos 
ou entidades responsáveis. Na estratégia Caso uma lei 
ou um regulamento tenham sido violados, poderemos 
encaminhar o caso para as autoridades pertinentes e 
cooperar integralmente com elas.

"NÃO SERÃO TOLERADAS 
RETALIAÇÕES CONTRA 

QUALQUER PESSOA QUE, 
DE BOA-FÉ, DENUNCIAR 

VIOLAÇÕES CONHECIDAS 
OU SUSPEITAS." 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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"OS LÍDERES SABEM QUE FAZEM PARTE 

DE UMA COMUNIDADE GLOBAL MAIOR. 

ELES TOMAM DECISÕES COMO BONS 

CUIDADORES DA TERRA, DE SEUS 

RECURSOS E DE SEU POVO."
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LEIS TRABALHISTAS – DIREITOS NO 
LOCAL DE TRABALHO 

Sucesso e responsabilidade andam de mãos dadas. 
Espera-se que sempre atuemos de maneira a produzir 
um reflexo favorável em relação a nós e aos nossos 
colegas, visando sempre aos melhores interesses da 
Poly. Os funcionários devem evitar comportamentos 
ou atividades que possam interferir na operação 
da Poly ou nos direitos de terceiros. Respeitamos 
integralmente direitos e sentimentos de terceiros e 
evitamos qualquer comportamento que possa ser 
prejudicial a nós, colegas de trabalho, fornecedores, 
parceiros, clientes ou visitantes. Na Poly, todo nosso 
ambiente de trabalho se baseia no respeito mútuo e 
no respeito pelo nosso local de trabalho. Respeitamos 
as leis relativas às oportunidades igualitárias de 
trabalho, a lei dos americanos portadores de deficiência 
(Americans with Disabilities Act), ou lei local similar, as 
exigências de locais de trabalho sem drogas e as regras 
ou regulamentações que promovem um ambiente de 
trabalho livre de discriminação e assédio ilegal.

PREVENÇÃO DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO

A Poly trabalha para fornecer um ambiente de trabalho 
livre de assédio ou discriminação. Respeitamos todas 
as leis regionais e locais que proíbem o assédio, a 
discriminação e a retaliação. A nossa Política de 
Proibição do Assédio, da Discriminação e da Retaliação 
promove uma cultura global da Poly na qual aceitamos 
a diversidade e a inclusão e na qual podemos trabalhar 
livres de assédio e discriminação. 

Assédio e discriminação incluem conduta física, visual 
ou verbal indesejada de qualquer tipo que direta ou 
indiretamente crie um ambiente de trabalho intimidador, 

LÍDERES LIDERAM

"ABRAÇAMOS COM 

ENTUSIASMO DIFERENTES 

CULTURAS E PERSPECTIVAS, 

ACREDITANDO NO RESPEITO 

POR TODOS OS SERES 

HUMANOS."

ofensivo ou hostil. Embora "assédio", por definição, possa 
variar dependendo da região, alguns exemplos são: 
assédio sexual, linguagem ou piadas ofensivas, insultos 
raciais, étnicos, de gênero ou religiosos, comentários 
degradantes, comportamento intimidador ou ameaçador 
ou ações hostis em relação a terceiros. 

Caso ache que você ou alguém com quem trabalha tenha 
sofrido assédio de qualquer espécie, ou caso tenha 
observado qualquer conduta que possa ser considerada 
discriminatória ou comportamento de assédio, você 
deverá denunciar imediatamente a situação ao nosso 
departamento de recursos humanos ou à Linha Direta de 
Ética. A Poly adota uma cultura de comunicação aberta 
e não fará retaliações contra qualquer pessoa que, de 
boa-fé, denuncie suspeitas de assédio. Investigaremos e 
resolveremos pronta e objetivamente questões trazidas 
ao nosso conhecimento.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A Poly impulsiona conexões humanas. E para isso, nós  
precisamos das maiores mentes. Das pessoas mais 
inovadoras. Das pessoas que pensam fora da caixa. 
Aqueles que correm atrás e fazem as coisas. O pessoal 
da Poly conduz nossa estratégia e nossos negócios para 
frente. Abraçamos com entusiasmo diferentes culturas 
e perspectivas, acreditando no respeito por todos os 
seres humanos. IDEA — siglas em inglês de inclusão, 
diversidade, educação e conscientização— na Poly 
está no centro de quem somos e do que fazemos. Nós 
encorajamos todos a PENSAR GRANDE, falar e desafiar 
construtivamente e nutrir uma cultura de curiosidade 
sensível onde diversas perspectivas são valorizadas e 
respeitadas. Para fazer isso, nossos funcionários devem 
se sentir capacitados para trazer seu eu autêntico para 
o trabalho. Esforçamo-nos para atrair, motivar e reter os 

melhores talentos possíveis para nos tornarmos a 
melhor empresa possível e os nossos líderes estão 
sempre à procura de formas de criar um sentimento 
de pertencimento. 

Tomamos decisões de empregabilidade por mérito e 
oferecemos oportunidades iguais de emprego para todos, 
sem levar em conta sexo; identidade ou expressão de 
gênero; raça; idade; crenças religiosas; nacionalidade; 
deficiência física ou mental; ascendência; cor da pele; 
estado civil; orientação sexual; situação de militar ou 
veterano; situação como vítima de violência doméstica, 
violência ou perseguição sexual; condição médica; 
informações genéticas; ou qualquer outra classe 
protegida ou categoria reconhecida por Leis de Igualdade 
nas Oportunidades de Emprego. Somos apaixonados por 
preservar a nossa cultura e tratar cada indivíduo como 
um membro valorizado da equipe da Poly.

Para obter informações adicionais, consulte a nossa 
Política de Igualdade nas Oportunidades de Emprego 
ou entre em contato com o nosso departamento de 
recursos humanos.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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"OS LÍDERES CONHECEM SEUS 

NEGÓCIOS, SEUS CLIENTES E 

SUA EQUIPE, POR DENTRO E POR 

FORA. ELES NÃO SACRIFICAM 

O VALOR EM LONGO PRAZO 

POR RESULTADOS EM CURTO 

PRAZO. OS LÍDERES AGEM 

COM INTEGRIDADE, GASTAM 

DINHEIRO COMO SE FOSSE SEU E 

COLOCAM A POLY EM PRIMEIRO 

LUGAR, SOBRE A FUNÇÃO, O 

PAPEL E ELES PRÓPRIOS."
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PRESENTES E ENTRETENIMENTO

Na Poly, valorizamos as nossas relações com os nossos 
parceiros de negócios. Quando apropriado, durante 
os negócios, podemos dar ou aceitar presentes, 
refeições ou entretenimento razoáveis. No entanto, 
não aceitaremos qualquer oferta, pagamento, presente 
ou algo de valor de qualquer cliente, fornecedor ou 
parceiro de negócios da Poly (ou de qualquer outra 
pessoa) que tenha intenção ou possa parecer que está 
influenciando qualquer decisão ou ação comercial. Da 
mesma forma, não podemos fazer qualquer pagamento 
ou oferecer presentes desse tipo.

Mesmo quando os presentes são permitidos, não 
podemos oferecer ou aceitar presentes, refeições ou 
entretenimento luxuosos, frequentes ou caros. Sempre 
respeitaremos as limitações monetárias estabelecidas 
na Política de Reembolso de Viagens e Despesas de 
Negócios ou obteremos as pré-aprovações obrigatórias 
definidas nessa política.

O que é aceitável no ambiente de negócios comercial 
pode ser totalmente inaceitável nas relações com o 
governo. Portanto, devemos ter cuidado para cumprir 
as leis e regulamentos relevantes que regem os 
relacionamentos com clientes e fornecedores do governo, 
e devemos obter pré-aprovação do departamento jurídico 
antes de oferecer ou fornecer quaisquer cortesias 
de negócios a qualquer funcionário do governo ou a 
qualquer funcionário de uma empresa estatal. 

Entre em contato com o departamento financeiro 
ou com o departamento jurídico para saber se 
um determinado pagamento ou presente está em 
conformidade com a Política de Reembolso de Viagens 

DOMINE
e Despesas de Negócios. Consulte também Política de 
Conflitos de Interesse e Política Anticorrupção da Poly.

ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO GLOBAL 

Na Poly, estamos empenhados em promover e manter 
os mais altos padrões de ética. Não nos envolvemos em 
qualquer forma de suborno ou corrupção. Escolhemos não 
participar de determinadas oportunidades de negócios em 
vez de pagar subornos. Não prometemos, oferecemos ou 
damos dinheiro, presentes ou qualquer coisa de valor com 
o intuito de influenciar inadequadamente a tomada de 
decisões de negócios. Da mesma forma, não exigimos ou 
aceitamos dinheiro, presentes ou qualquer coisa de valor 
em troca de concessão de negócios ou de uma vantagem 
injusta. A Poly está empenhada em cumprir totalmente 
as leis anticorrupção regionais e nacionais, inclusive o 
United States Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") e 
o UK Bribery Act 2010. Faz parte da nossa política estar 
em total conformidade com a letra e o espírito dessas leis, 
bem como com todas as leis que tratam de corrupção no 
governo e suborno comercial. 

Assumimos a responsabilidade pelo cumprimento das 
leis anticorrupção e de suborno em todas as regiões nas 
quais fazemos negócios. Também esperamos que nossos 
parceiros de negócios e terceiros que trabalham em nosso 
nome cumpram essas leis. Qualquer contrato ou acordo 
feito com qualquer empresa em que um funcionário do 
governo ou funcionário possua um interesse significativo 
deve ser identificado ao departamento jurídico. 

Nossa Política Anticorrupção oferece mais detalhes e 
orientações sobre esses assuntos. Caso um indivíduo 
suspeite ou tome conhecimento de qualquer ação 
relacionada a suborno, manutenção de registros ou 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
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controles internos que ele ou ela acreditam serem 
ilegais, antiéticos, inadequados ou em violação da 
política da Poly, essa pessoa deverá denunciar a 
situação imediatamente ao nosso departamento jurídico 
ou utilizando a nossa Linha Direta de Ética.

CONCORRÊNCIA LIVRE E JUSTA

Para proteger a concorrência livre e justa e sustentar 
um mercado próspero e competitivo, a maioria dos 
países tem leis que proíbem determinadas práticas 
comerciais que inibem uma concorrência efetiva ou 
prejudiquem os consumidores. Essas leis são amplas 
e abrangentes, e estamos empenhados em respeitar 
a letra e o espírito dessas leis. Normalmente, essas 
leis regulam nossas relações com distribuidores, 
revendedores, concessionários, clientes, bem como 
com nossos concorrentes. A Poly se esforça para evitar 
dar sequer a aparência de levantar suspeitas acerca do 
cumprimento das leis vigentes de concorrência justa 
e antitruste. Precisamos ter isso em mente ao realizar 
nossas tarefas, pois as penalidades por violações 
podem ser graves.

Cuidamos dos nossos relacionamentos e comunicações 
com nossos clientes e outros parceiros de negócios 
e com nossos concorrentes. Lembre-se de que 
nossos parceiros de canal podem vender produtos de 
concorrentes ou ser concorrentes da Poly, bem como 
concorrentes entre si. Jamais devemos nos envolver em 
atos que facilitem o conluio ou atos ilegais de parceiros 
do canal. Podemos participar com concorrentes de uma 
associação comercial ou de um órgão de criação de 
padrões quando a associação tiver sido estabelecida 
corretamente, tem uma finalidade legítima e limitou 
suas atividades a essa finalidade.

Em geral, não deveremos, a qualquer momento ou sob 
nenhuma circunstância, participar de um contrato ou 
acordo com qualquer concorrente em relação a preços, 
descontos, outros termos ou condições de venda; lucros 
ou margens de lucro; custos; alocação de produto ou 
mercados geográficos; alocação de clientes; limitações 
de produção; boicotes de clientes ou fornecedores; ou 
lances ou intenções de dar lances ou mesmo debater ou 
trocar informações sobre esses assuntos com nossos 
concorrentes. Da mesma forma, nossos revendedores 
devem ficar livres para definir seus próprios termos de 
revenda, inclusive preços, e não devemos forçar, coagir 
ou, em muitas jurisdições, chegar a um consenso com 
um revendedor sobre os preços em que os produtos 
da Poly serão revendidos. Em alguns casos, programas 
legítimos expressamente aprovados com antecedência 
e por escrito pelo departamento jurídico da Poly podem 
permitir exceções a essas regras, como estabelecer 
com concorrentes atividades de compra ou venda em 
boa-fé de produtos não concorrentes. Devemos seguir 
estritamente essas proibições, pois conluio entre os 
concorrentes é ilegal, e as consequências das violações 
podem ser graves, tanto para a Poly quanto para os 
indivíduos envolvidos. 

Embora o espírito dessas leis, conhecidas como 
"antitruste", "concorrência justa", ou "proteção do 
consumidor" seja simples, sua aplicação a situações 
específicas pode ser bastante complexa. Por isso, 
devemos ter um conhecimento básico a respeito 
delas, de maneira que a Poly possa estar em total 
conformidade com essas leis. O nosso departamento 
jurídico deve ser envolvido o quanto antes quando 
surgirem situações questionáveis.

Embora atuemos muito nos mercados em que entramos, 
sempre faremos isso de maneira justa, honesta, ética e 
legal. Embora seja apropriado demonstrar e mostrar os 

recursos de produtos da Poly, não utilizaremos anúncios 
ou mensagens que causem dúvidas na apresentação 
dos produtos da Poly ou dos nossos concorrentes. 
Concorreremos usando os nossos pontos fortes e não 
menosprezaremos injustamente os produtos de outros.

CONFLITOS DE INTERESSE

Devemos conduzir negócios dentro dos parâmetros 
definidos na Política de Conflito de Interesses da Poly com 
relação a conflitos de interesse reais ou potenciais. Um 
conflito de interesses real ou potencial ocorre quando 
atividades pessoais, interesses ou relacionamentos 
interferem, influenciam ou parecem interferir ou 
influenciar a objetividade, a eficácia ou o discernimento 
de um funcionário, executivo ou diretor ao fazer o que 
seria melhor para a Poly. Um conflito de interesses real 
ou potencial surge quando a lealdade ou as ações de um 
funcionário, executivo ou diretor ficam divididas entre as 
da Poly e as de um terceiro, como um concorrente, um 
fornecedor ou um cliente. Um conflito de interesses real 
ou em potencial também surge quando um funcionário, 
executivo ou diretor ocupa uma posição capaz de 
influenciar uma decisão que possa resultar em um ganho 
ou benefício pessoal para esse colaborador, executivo 
ou diretor (ou parente desse funcionário, executivo ou 
diretor ou outra pessoa relevante) decorrente de relações 
comerciais da Poly. Por exemplo: um ganho pessoal pode 
acontecer quando um funcionário, executivo, diretor ou 
parente dessa pessoa detém parte significativa de uma 
empresa com a qual a Poly faz negócios, ou quando um 
terceiro oferece qualquer suborno, propina, presente 
substancial ou consideração especial a um funcionário, 
executivo, diretor ou parente dessa pessoa em decorrência 
do envolvimento do colaborador em uma transação 
comercial da Poly ou do cargo do funcionário, executivo 
ou diretor na Poly.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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Se você exerce qualquer influência sobre transações 
entre a Poly e outra pessoa física ou jurídica, é crucial 
que você informe ao departamento jurídico sobre a 
possibilidade de um conflito de interesses real ou 
potencial para que isso possa ser evitado.

A nossa Política de Conflitos de Interesse pode ajudar 
a evitar qualquer atividade, acordo, investimento 
comercial ou interesse que possa estar em conflito com 
os interesses da Poly ou que possam interferir no seu 
dever e capacidade de atender bem à Poly. Caso você 
não tenha certeza quanto à existência de um conflito, 
peça mais esclarecimentos entrando em contato com o 
departamento jurídico para obter mais informações.

INTEGRIDADE FINANCEIRA, MANUTENÇÃO DE 
REGISTROS E INFORMAÇÕES ÉTICAS

Como empresa pública, temos a responsabilidade de 
apresentar uma divulgação razoável completa, correta, 
materialmente precisa, atual e compreensível de 
nossos negócios e de nossa condição financeira nos 
documentos da Poly apresentados à United States 
Securities and Exchange Commision (Comissão de 
Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de acordo 
com as leis de outros países e em nossos outros 
comunicados públicos. A integridade das nossas 
informações financeiras é de extrema importância. 
As informações financeiras da Poly ajudam a orientar 
as decisões da nossa diretoria e da nossa gerência. 
Também conta com a confiança de nossos acionistas 
e do mercado financeiro.

Mantemos livros, registros e contas com detalhes 
razoáveis para refletir oportuna, precisa e justa, em 
todos os aspectos materiais, as transações da Poly. 
Mantemos tais livros, registros e contas somente 
em sistemas, aplicativos, software e plataformas 
autorizados. Sistemas, aplicativos, software e 

plataformas não aprovados não podem ser usados para 
tais livros, registros e contas. A Poly e suas subsidiárias 
manterão um sistema de controles contábeis internos 
para revisar e reforçar a conformidade com a política.

Somos responsáveis por seguir os procedimentos da 
Poly ao realizar e relatar transações comerciais, por 
obter a autorização apropriada da gerência para essas 
transações e pela manutenção da documentação correta 
de acordo com a Política de Manutenção de Registros da 
Poly. Essas exigências para manutenção de registros 
estão em harmonia com todas as outras políticas 
financeiras da Poly. Nenhum funcionário deverá deixar 
de implementar intencionalmente um sistema de 
controles internos apropriados ou falsificar qualquer 
livro, registro ou conta. Essa política de registros 
precisos e corretos também se aplica à manutenção 
de planilhas de horas, contas de despesa e outros 
registros da Poly por um funcionário. Nossa Política de 
Manutenção de Registros exige que atendamos a todas 
as diretivas estabelecidas pelo departamento jurídico, 
inclusive aos avisos de retenção de litígio.

Nenhum funcionário, executivo ou diretor da Poly pode 
interferir ou tentar influenciar indevidamente, direta ou 
indiretamente, a auditoria de registros financeiros da Poly. 
A violação dessa disposição resultará em ação disciplinar, 
podendo chegar à demissão além de poder sujeitar a 
pessoa a responsabilidade civil e criminal substancial.

Caso tome conhecimento ou suspeite de qualquer 
transação ou prática contábil ou de auditoria imprópria 
ou questionável, ou de qualquer outra questão dessa 
natureza dentro da Poly, ou ache que os controles 
internos da Poly em relação a relatórios financeiros 
sejam deficientes ou inadequados, ou que a Poly 
não esteja apresentando divulgações razoáveis 
completas, corretas, materialmente precisas, atuais 

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
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e compreensíveis nos documentos periódicos para a 
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ou 
em quaisquer outros comunicados públicos, você deverá 
relatar a questão imediatamente aos departamentos 
financeiro, de auditoria interna ou jurídico, ou comunicar 
de maneira confidencial (e, a seu critério, anônima) 
por meio da nossa Linha Direta de Ética, de forma 
on-line ou por telefone. Relatórios dessa natureza serão 
apresentados ao presidente do Comitê de Auditoria do 
Quadro Diretivo. Você também pode relatar tais questões 
diretamente ao Comitê de Auditoria da Diretoria.

Nós exigimos que os funcionários comuniquem 
questões relativas a integridade financeira, violação 
da lei ou violação da política da empresa (a seu critério, 
a comunicação pode ser feita de forma anônima por 
meio da Linha Direta de Ética). Proibimos estritamente 
qualquer discriminação, retaliação ou assédio contra 
qualquer pessoa que, de boa-fé, relate tais assuntos 
com base em uma crença razoável de que ocorreu 
uma má conduta.

LEIS DE VALORES MOBILIÁRIOS – 
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

As obrigações para cumprimento das leis de valores 
mobiliários nos Estados Unidos se aplicam a todos 
os diretores, executivos e funcionários da Poly em 
todo o mundo. No curso normal da empresa, podemos 
descobrir informações confidenciais sobre a Poly ou 
sobre outra empresa. Essas informações confidenciais 
podem não ser de conhecimento público e podem ser 
consideradas "informações privilegiadas", o que são 
informações que não foram divulgadas ao público e que 
seriam fundamentais para que um investidor tomasse a 
decisão de comprar, vender ou deter valores mobiliários 
(frequentemente referido como "informação material 
não pública").

É IMPORTANTE PARA 

CADA UM DE NÓS E PARA 

A POLY QUE NÃO 

OCORRAM VIOLAÇÕES  

DE INFORMAÇÕES 

PRIVILEGIADAS. LEIA 

ATENTAMENTE A POLÍTICA 

E O PROGRAMA DE 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

DA POLY, QUE FORNECE 

MAIS INFORMAÇÕES E 

ORIENTAÇÕES A RESPEITO 

DO USO DE INFORMAÇÕES 

PRIVILEGIADAS, DO PERÍODO 

DE RESTRIÇÃO COMERCIAL 

DA POLY E DA PROIBIÇÃO 

DA POLY CONTRA A VENDA A 

DESCOBERTO, O USO 

DE DERIVATIVOS OU A 

PENHORA DE AÇÕES.

Informações confidenciais ou outras informações 
comerciais são de propriedade da Poly, e não podemos 
lucrar com elas comprando ou vendendo valores 
mobiliários da Poly ou repassando as informações para 
outras pessoas a fim de permitir que elas lucrem em nome 
delas ou em nosso nome. O uso indevido de informações 
materiais não públicas viola este Código e as leis de 
valores mobiliários dos Estados Unidos. 

O uso de informações privilegiadas é crime com a 
possibilidade de penalizações civis e criminais. As 
penalizações são graves e podem incluir multas, penas 
de prisão, injunções, ações judiciais privadas e demissões. 
A Poly também poderia ser punida pela negociação ilegal 
ou outro comportamento impróprio de seus funcionários, 
executivos e diretores. 

PERÍODO DE VENDAS BLOQUEADAS

A Poly impõe um período de blackout de negociação 
para seus executivos, diretores e certos funcionários, o 
que significa que eles não podem negociar com os títulos 
da Poly durante o período de blackout. Para ajudar-
lhe a entender quando a janela de negociação abre e 
quando fecha, o departamento jurídico da Poly envia 
mensagens para notificar-lhe se você está sujeito à janela 
de negociação e as datas em que a janela permanece 
aberta, sujeito à pré-liberação das negociações. Se você 
estiver sujeito à janela de negociação, esteja ciente de 
que as vendas de ações do Plano de Compra de Ações 
do Funcionário e as compras ou vendas de quaisquer 
outras transações de mercado aberto só podem ocorrer 
durante um período de janela de negociação de ações 
aberta e, mesmo assim, apenas se você estiver não 
possuir informações materiais não públicas. A cessação da 
comercialização durante períodos de vendas bloqueadas 
se aplica não apenas a negócios de mercado, mas também 
a qualquer negócio de limite aberto ou outros; eles devem 
ser cancelados caso não tenham sido executados antes do 
fechamento da janela da bolsa de valores.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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Qualquer indivíduo com acesso regular a informações 
materiais não públicas deve obter autorização prévia 
para negociar com o Diretor Jurídico e de Conformidade 
ou seu representante antes de fazer uma negociação. 
Você também deve estar ciente de que, ocasionalmente, 
a Poly fechará a janela de negociação fora dos períodos 
normais de restrição ou poderá colocar determinadas 
pessoas sob uma retenção de negociação adicional. 
Quando a Poly fizer isso, você não poderá negociar até o 
término do período de restrição adicional ou de qualquer 
retenção de negociação aplicado a você (e somente se 
você não estiver em posse de informações privilegiadas). 
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em 
contato com o departamento jurídico.

PROIBIÇÃO CONTRA VENDA A DESCOBERTO, 
USO DE DERIVATIVOS OU PENHORA DE AÇÕES 
DA POLY

Não podemos nos envolver em vendas a descoberto de 
ações da Poly. Venda a descoberto significa qualquer 
transação em que alguém possa se beneficiar de uma 
redução no preço da ação da Poly. Não podemos nos 
envolver no uso de derivativos (exceto para opções de 
ações concedidas pela Empresa a um indivíduo), como 
operações ou opções de compra ou algum tipo de 
penhora ou cobertura de ação da Poly. As ações da 
Poly não podem ser mantidas em contas de margem.

PROIBIÇÃO CONTRA ACORDOS PARALELOS

A Política de Reconhecimento de Receita da Poly 
estabelece uma proibição sobre "acordos paralelos" 
(acordos escritos ou orais com clientes que modificam 
ou substituem os termos de ordens de compra ou 

contratos atuais ou anteriores e que não foram divulgados 
em tempo hábil para o departamento financeiro ou para 
o departamento jurídico). Se você souber da existência 
de qualquer acordo paralelo, você deverá denunciar 
imediatamente ao departamento financeiro ou ao jurídico, 
ou comunicá-lo de forma anônima por meio da Linha 
Direta de Ética.

CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS E LOBBY

Respeitamos integralmente todas as leis, regras 
e regulamentações locais, estaduais, federais, 
estrangeiras e outras vigentes a respeito de 
contribuições políticas. Os fundos ou ativos da 
Poly não devem ser usados ou contribuídos para 
campanhas políticas ou partidos políticos em nenhuma 
circunstância sem a aprovação prévia por escrito do 
Diretor Jurídico e de Conformidade, Diretor Executivo 
ou Diretor Financeiro da Poly e, se necessário, o 
Conselho Administrativo. Funcionários, executivos 
ou diretores têm liberdade para fazer contribuições 
pessoais de tempo ou dinheiro, mas devem fazê-las de 
uma maneira que não implique o endosso da Poly.

CONTRIBUIÇÕES DE CARIDADE

Na Poly, somos bons cidadãos no mundo que se esforçam 
para maximizar o impacto positivo nas comunidades 
em que vivemos e trabalhamos. Nós nos voluntariamos, 
orientamos e fazemos doações para organizações ao 
redor do globo. Para cumprir todas as leis, regras e 
regulamentos aplicáveis em relação a contribuições de 
caridade, somente fazemos contribuições de caridade com 
fundos ou ativos da Poly (inclusive por reembolso), ou por 
meio de ou em nome da Poly, de acordo com a Política 
Global de Doações. Usamos o Portal Global de Doações 
para nossas doações.

CONTATO DE MÍDIA

O nosso CEO designou funcionários específicos com 
quem se comunicar a respeito das notícias sobre a 
empresa Poly. Se você for abordado para entrevistas ou 
comentários feitos pela imprensa, deverá encaminhar 
tais consultas ao setor de Comunicações Corporativas 
da sua região ou ao departamento de Relações com 
Investidores se o assunto envolver informações de 
investimento ou dúvidas dos acionistas. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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"OS LÍDERES RESOLVEM OS PROBLEMAS 

DE SEUS CLIENTES, SEJAM GRANDES  

OU PEQUENOS. ELES TRABALHAM EM 

ESTREITA COLABORAÇÃO COM OS CLIENTES, 

PARCEIROS DE CANAL E SUAS EQUIPES PARA 

FORNECER SOLUÇÕES INOVADORAS."
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CLIENTE, CLIENTE, CLIENTE

TEMOS O COMPROMISSO DE MANTER 

PROCESSOS ECOLOGICAMENTE 

CORRETOS QUE ATENDAM OU 

EXCEDAM TODAS AS EXIGÊNCIAS 

LEGAIS APLICÁVEIS, BEM COMO AS 

EXIGÊNCIAS DE PROGRAMAS DE 

VOLUNTARIADO NOS QUAIS A POLY 

ESTEJA INSCRITA, INCLUSIVE NAS 

SEGUINTES ÁREAS:

• Energia solar
• Emissões de gases de efeito estufa
• Reciclagem de relatórios
• Conservação da água
• Práticas sustentáveis de construção
• Administração de produtos

CULTURA DA POLY

Acreditamos que agir de maneira ética e responsável é 
a coisa certa a se fazer, além de ser a melhor forma de 
fazer negócios. Aderimos rigorosamente às leis em todas 
as regiões e locais em que fazemos negócios. Nós nos 
pautamos pelos mais altos níveis éticos e de integridade 
financeira. Nosso Código de Conduta é a base da nossa 
cultura de ética, responsabilidade e integridade. 

CIDADANIA GLOBAL

Sabemos que fazemos parte de uma comunidade global 
maior e tomamos decisões como bons administradores 
da terra, de seus recursos e de seu povo. Estamos 
orgulhosos dos nossos esforços em termos de 
sustentabilidade ambiental, responsabilidade social 
e qualidade voltada para o cliente.  Nosso Relatório 
de Responsabilidade Corporativa (CSR) reforça 
nosso compromisso contínuo de enfocar as questões 
ambientais, sociais e de governança (ESG) que irão 
impactar positivamente nossas partes interessadas e a 
sociedade em geral e gerar valor para o nosso negócio. 

RESPONSABILIDADE NA FABRICAÇÃO 
E AQUISIÇÃO

Estamos comprometidos com a fabricação responsável 
dos nossos produtos e a coleta responsável de materiais. 
Exigimos que nossos fornecedores partilhem desse 
compromisso e estabeleçam o Código de Conduta 
do Fornecedor, o qual descreve nossas expectativas 
em relação a fornecedores da Poly em realizar os 
negócios de maneira legal, ética e responsável. A Poly 
trabalha com os seus fornecedores para promover o 
fornecimento Livre de Conflitos de peças e produtos da 
República Democrática do Congo (DRC).

DIREITOS HUMANOS

Compreendemos a importância de manter e promover 
direitos humanos fundamentais em todas as nossas 
operações comerciais. A nossa Política Global de Direitos 
Humanos reflete nosso compromisso de respeitar os 
direitos humanos e a dignidade dos indivíduos em nossas 
operações, cadeia de suprimentos e comunidades e 
apoia os princípios descritos na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos das Nações Unidas, bem como na 
Declaração da Organização Internacional do Trabalho 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 
e seu acompanhamento. Esperamos que nossos 
fornecedores e parceiros comerciais também sigam esses 
princípios. Nosso Código de Conduta do Fornecedor 
auxilia na realização dessas práticas e minimiza o risco 
de violações a direitos humanos ao longo de toda a 
cadeia de suprimentos.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Com mais de 6.500 funcionários distribuídos em mais 
de 75 locais, estamos empenhados em manter bons 
processos ambientais que atendam ou excedam a todas 
as exigências legais vigentes, bem como as exigências 
de programas de voluntariado nos quais a Poly esteja 
inscrita. Nossa Política Ambiental orienta o nosso 
desenvolvimento de produtos e nossas operações, bem 
como o gerenciamento de nossas instalações em todo o 
mundo. Pretendemos economizar energia e água, bem 
como reduzir resíduos e emissões de carbono.

QUALIDADE ORIENTADA AO CLIENTE

Estamos empenhados em fornecer produtos e serviços 
que ofereçam experiências excepcionais ao cliente. 
Respeitando os padrões de qualidade mundiais e 
possibilitando a melhoria contínua de produtos, podemos 
atender melhor aos nossos clientes, além de manter e 
melhorar a reputação da nossa marca.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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"OS LÍDERES SE 

ORGULHAM DE 

SEU TRABALHO E 

CONHECEM OS 

DETALHES."
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TRATAMENTO JUSTO 

Nós nos esforçamos para lidar de forma justa com nossos 
funcionários na Poly e com nossos clientes, fornecedores 
e concorrentes. Não recebemos vantagens indevidas 
de ninguém por manipulação, ocultação, abuso de 
informações privilegiadas, deturpação de fatos ou 
qualquer outra prática injusta.

RELAÇÕES COM OS CLIENTES 

Como representante da Poly, é importante trabalhar para 
criar valor para os nossos clientes e ajudar a construir 
uma relação baseada na confiança. Fornecemos produtos 
e serviços por muitos anos e acumulamos uma boa 
disposição significativa com o passar desse tempo. Essa 
boa disposição é um dos nossos ativos mais importantes, e 
agiremos para preservá-la e melhorar a nossa reputação.

SELECIONANDO FORNECEDORES 

Os fornecedores da Poly são uma parte importante do 
nosso sucesso. Criamos um ambiente em que nossos 
fornecedores têm um incentivo para trabalhar com a 
Poly porque sabem que serão tratados com base na 
lei e na ética. Adquirimos suprimentos e selecionamos 
fornecedores com base em necessidades, qualidade, 
serviço, preço, termos, condições e na capacidade de 
trabalhar de maneira competente, ética e eficiente. Ao 
selecionar fornecedores, não discriminamos com base 
em sexo; identidade ou expressão de gênero; raça; idade; 
crença religiosa; nacionalidade; deficiência física ou mental; 
ascendência; cor da pele; estado civil; orientação sexual; 
situação de militar ou veterano; situação como vítima 
de violência doméstica, violência ou perseguição sexual; 
condição médica; informações genéticas; ou qualquer 
outra classe protegida ou categoria reconhecida pelas 
leis de oportunidades iguais de emprego aplicáveis.

ELEVE O NÍVEL

"NOS ESFORÇAMOS 

PARA LIDAR DE 

FORMA JUSTA 

COM NOSSOS  

FUNCIONÁRIOS 

DA POLY E COM 

NOSSOS CLIENTES, 

FORNECEDORES E 

CONCORRENTES." 

Em geral, um fornecedor da Poly é livre para vender 
seus produtos ou serviços a qualquer outra parte, 
inclusive a concorrentes da Poly. Em alguns casos, no 
entanto, em que produtos ou serviços tenham sido 
projetados, fabricados ou desenvolvidos segundo 
especificações próprias da Poly ou usando informações 
confidenciais da Poly, o contrato do fornecedor com a 
Poly pode conter restrições.

RELAÇÕES COM MEMBROS DO GOVERNO OU 
CONTRATAÇÃO POR ÓRGÃO DO GOVERNO

Cumprimos integralmente todas as leis e 
regulamentações vigentes que regem contatos e 
negociações com funcionários e oficiais do governo, 
além de seguir elevados padrões éticos, morais e legais 
de conduta comercial. 

Quando negociamos com órgãos do governo, inclusive 
governos locais, estaduais e federais, as regras legais 
e as exigências contratuais aplicáveis podem ser 
muito mais rigorosas do que as regras para clientes 
comerciais. Em cada situação, devemos nos pautar 
pelos mais altos padrões éticos e atender às leis e às 
regulamentações pertinentes, inclusive determinados 
requisitos especiais relacionados às transações e aos 
contratos governamentais, além de todos os códigos 
e políticas da Poly. Atenderemos a todas as condições, 
procedimentos e processos especificados nos contratos 
e subcontratos governamentais.

Se você trabalha com contratos governamentais, 
precisará compreender totalmente as regras especiais e 
os termos contratuais que se aplicam aos relacionamentos 
com esses clientes, inclusive, entre outros itens, as regras 
aplicáveis à fiabilidade de certificações e representações, 
às obrigações de precificação, às interações com 

funcionários federais e aos requisitos do país de origem, 
além de outras questões. Você precisará saber quais 
requisitos contratuais se aplicam a terceiros, como 
consultores, revendedores, distribuidores ou fornecedores, 
certificando-se de que esses terceiros conheçam os 
requisitos e sejam capazes de atendê-los. Em caso de 
dúvidas sobre relações com o governo, vendas do governo 
ou contratos com o governo, você deve entrar em contato 
com o departamento jurídico da Poly.
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CONTROLES DE ALFÂNDEGA E IMPORTAÇÃO 

Como uma empresa global, devemos respeitar as 
regulamentações locais de importação nos países em 
que fazemos negócios. Estamos comprometidos com 
a criação de declarações precisas e adequadas para os 
departamentos alfandegários dos governos. 

 Fazemos as devidas declarações para todas as 
expedições comerciais. Esse processo inclui matérias-
primas, produtos acabados, amostras, maquinário, 
ferramentas, presentes e recompensas. As mercadorias 
expedidas sob o nome Poly são consideradas remessas 
comerciais, e a Poly tem responsabilidade por quaisquer 
declarações errôneas ou indevidas. Não falsificaremos 
documentos, contrabandearemos mercadorias ou 
descumpriremos intencionalmente quaisquer leis 
de importação. Não faremos quaisquer pagamentos 
indevidos para agilizar o processo de importação 
ou liberação alfandegária, inclusive a facilitação 
inadequada ou outros pagamentos de "facilitação" 
ou "agilização". Entendemos que prestar declarações 
alfandegárias precisas e adequadas é fundamental 
para a nossa reputação e para a nossa capacidade de 
continuar a exercer o privilégio de ser um importador/
exportador nos muitos países em que realizamos 
negócios ao redor do mundo. 

PRODUTOS TRANSPORTÁVEIS À MÃO 

Tomamos cuidado ao transportarmos manualmente 
itens para um país no exterior. É importante haver uma 
declaração adequada, pois produtos transportáveis à 
mão, matérias-primas, equipamentos, acessórios de teste, 
ferramentas, maquinário, presentes ou recompensas 
podem ser considerados ilegais no porto de entrada caso 
o portador não tenha a devida declaração. 

Não estimulamos o transporte de produtos à mão além 
de fronteiras internacionais porque o processo de 
declarar itens devidamente é complexo. Além disso, os 

procedimentos para importação e pagamento de direitos 
e taxas variam de local para local e pode ser complicado, 
acarretando atrasos em trânsito pessoal ou atrasos na 
importação de mercadorias em tempo hábil. Em vez 
disso, os funcionários devem usar os departamentos 
de envio e recebimento em cada central da Poly para 
enviar tais itens, ou entrar em contato com a Equipe 
de Conformidade de Comércio Global. 

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO APROPRIADA 

Nem nós nem aqueles com quem a Poly faz negócios 
se envolverão na falsificação de documentação no 
envio, manuseio ou importação de itens, ou enviaremos, 
manusearemos ou importaremos itens sem informações 
precisas e verdadeiras, conforme necessário, para 
cumprir as leis alfandegárias vigentes no governo local. 

SANÇÕES ECONÔMICAS, COMBATE AO 
TERRORISMO E BOICOTES ECONÔMICOS

Devemos cumprir as leis e os regulamentos comerciais 
dos Estados Unidos e de outros países nos quais 
fazemos negócios, inclusive as disposições dos 
Regulamentos da Administração de Exportação dos 
EUA e de outros programas de sanções econômicas 
dos EUA referentes a determinados países e indivíduos 
administrados pela Agência de Controle de Ativos 
Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos. Não 
podemos nos envolver ou apoiar atividades terroristas, 
direta ou indiretamente. Cumprimos as leis antiboicote 
dos Estados Unidos e os regulamentos relacionados, que 
restringem as empresas norte-americanas de promover 
ou apoiar boicotes não sancionados pelos EUA.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO 

Os Estados Unidos e outros países mantêm leis e 
regulamentos de exportação referentes aos destinos 
para os quais "itens", que abrangem commodities, 
software e tecnologia podem ser exportados. Os 

regulamentos de exportação são complexos e se aplicam 
a todos os países ao fazer negócios internacionalmente. 
Se você não tiver certeza se os seus itens são controlados, 
entre em contato com a Equipe de Conformidade de 
Comércio Global. Softwares criados nos Estados Unidos 
estão sujeitos a essas regulamentações, mesmo que 
sejam duplicados e embalados no exterior. Em algumas 
circunstâncias, uma apresentação oral contendo dados 
técnicos feita para estrangeiros nos Estados Unidos 
pode constituir uma exportação controlada. Nós e nossos 
parceiros comerciais não nos envolveremos no marketing, 
no atendimento ao cliente ou nas vendas de produtos ou 
tecnologias para territórios com embargos ou sanções, 
a menos que haja autorização específica por escrito 
da Equipe de Conformidade de Comércio Global e do 
departamento jurídico. 

A Equipe de Conformidade de Comércio Global pode 
fornecer orientações a você sobre quais países são destinos 
proibidos ou se uma proposta de envio de produtos ou 
outros itens da Poly precisa de autorização do governo. 

EXPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA, DESIGN 
E DESENVOLVIMENTO 

A exportação de tecnologia, como desenhos, código-fonte, 
algoritmos, recursos criptografados e outras informações 
técnicas está sujeita à segurança nacional, à política 
externa e a leis e regulamentações antiterrorismo. Nós 
consultaremos a Equipe de Conformidade de Comércio 
Global antes de fornecer tecnologia a cidadãos ou países 
estrangeiros proibidos ou restritos. Contratos de não 
divulgação não constituem autorização por escrito para 
transferir tecnologia, design e desenvolvimento.
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"LÍDERES FAZEM 

O QUE DIZEM QUE 

FARÃO, TRATAM UNS 

AOS OUTROS COM 

RESPEITO, PROTEGEM 

UNS AOS OUTROS E 

RESPONSABILIZAM-SE 

MUTUAMENTE."
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
E PROPRIETÁRIAS

Nossas informações confidenciais e proprietárias são um 
ativo importante e somos responsáveis por protegê-las. 
Só usaremos informações confidenciais e proprietárias 
para fins comerciais da Poly e de maneira a proteger 
tais informações. 

Caso transmitamos informações confidenciais ou 
proprietárias pela Internet, tomamos as medidas 
apropriadas para evitar a apropriação indevida das 
informações. A proteção de informações inclui rotulagem, 
proteção, segurança e descarte adequados de acordo 
com nossa Classificação de Informações e Política de 
Processamento e se estende a informações confidenciais 
de terceiros que a Poly recebeu legitimamente de acordo 
com acordos de não divulgação. 

No momento da contratação, precisamos assinar o 
Contrato de Atribuição de Informações Confidenciais e 
Invenções do Colaborador (ou qualquer contrato anterior). 
Esse contrato descreve nossas responsabilidades quanto 
à confidencialidade, aborda invenções anteriores, exige 
a revelação de elementos que possamos estar trazendo 
de um empregador anterior e atribui direitos a invenções 
e outros direitos de propriedade para a Poly. Temos uma 
obrigação de confidencialidade e confiança em relação 
a informações comerciais privilegiadas da Poly e essa 
obrigação também se aplica às informações comerciais 
privilegiadas de qualquer cliente, consumidor, fornecedor 
ou outro parceiro comercial da Poly. 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS DA POLY

Para expandir os negócios da Poly, nossas informações 
confidenciais podem ser divulgadas a parceiros 

ANDE JUNTO

"AS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS E 

PROPRIETÁRIAS DA 
POLY SÃO UM ATIVO 

IMPORTANTE E SOMOS 
RESPONSÁVEIS POR 

PROTEGÊ-LAS."

comerciais em potencial. A divulgação jamais deve 
ser feita sem que se considere atentamente seus 
benefícios e riscos em potencial. Caso você e a gerência 
da Poly determinem que seja necessária a divulgação 
de informações confidenciais, você deverá garantir a 
assinatura de um contrato de confidencialidade por 
escrito antes da divulgação. Consulte a Central de NDA 
para obter informações sobre acordos de sigilo. 

TRATANDO AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
DE TERCEIROS

Quando outras pessoas fornecem à Poly informações 
confidenciais sobre produtos ou negócios, devemos 
agir em conformidade com todos os acordos que 
mantemos com essas partes e proteger as informações 
confidenciais delas. Não aceitamos informações 
oferecidas por um terceiro consideradas confidenciais, a 
menos que um contrato de confidencialidade tenha sido 
assinado com a parte que oferece as informações. Uma 
vez firmado um contrato de confidencialidade, devemos 
aceitar apenas as informações necessárias para cumprir 
a finalidade de recebê-las. Se informações confidenciais 
mais detalhadas ou extensas forem oferecidas e não 
forem necessárias para cumprir esse propósito, elas 
devem ser recusadas ou prontamente devolvidas.

DESTINATÁRIOS DAS INFORMAÇÕES

As informações confidenciais da Poly e informações 
confidenciais de outras pessoas somente devem ser 
divulgadas a outros funcionários da Poly ou a terceiros 
mediante contratos de confidencialidade que tenham 
a necessidade de saber as informações para atingir as 
metas comerciais. 

INFORMAÇÕES SOBRE A CONCORRÊNCIA

Não tentamos obter, roubar ou usar ilegalmente 
informações confidenciais de um concorrente, nem 
entramos em contato com um concorrente sobre as 
informações confidenciais. Embora a Poly empregue ex-
funcionários de concorrentes, reconhecemos e respeitamos 
as obrigações desses funcionários em não usar ou divulgar 
informações confidenciais dos seus antigos empregadores. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mantemos uma Política de Privacidade que deve 
descrever os diversos tipos de informações que a 
Poly coleta, nossas responsabilidades a respeito 
dessas informações e o que faremos e não faremos 
com "Informações de identificação pessoal" (Personally 
Identifiable Information – PII, em inglês). Oferecemos 
às pessoas opção de escolha, avisos, segurança e 
acesso relacionados às informações pessoais. Todos nós 
somos responsáveis por evitar o uso indevido de PII 
de terceiros e por estar em conformidade com a nossa 
Política de Privacidade Interna. Nossos procedimentos 
de segurança limitam o acesso às informações pessoais 
dos usuários e o uso dessas informações e exigem 
que cada um de nós tome medidas para proteger as 
informações pessoais contra o acesso não autorizado. 
Conheça suas responsabilidades acerca desses 
procedimentos e colete, utilize e acesse informações 
pessoais de usuários somente conforme autorizado 
pelas nossas políticas relacionadas à segurança e 
privacidade de dados e informações e por leis de 
proteção de dados aplicáveis.

Estamos cientes de que as leis globais de privacidade 
estão mudando rapidamente e envidamos esforços 
razoáveis para nos mantermos atualizados a respeito de 
novos desenvolvimentos, inclusive desenvolvimentos 
relacionados aos Estados Unidos, como o California 
Consumer Privacy Act (CCPA), e à Europa, inclusive 
o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 
Europeia e o Regulamento ePrivacy pendente, bem 
como várias outras leis de privacidade, proteção de 
dados e anti-SPAM nos locais em que fazemos negócios. 
Qualquer alteração material feita em nossa Política de 
Privacidade será anunciada às pessoas nos sites da Poly. 
Estamos cientes de que o uso indevido de informações 
pessoais pode resultar em disciplina, bem como 
penalidades civis e criminais.

Em caso de dúvida sobre o acesso a ou o uso de 
informações que possam ser confidenciais ou sujeitas à 
nossa Política de Privacidade Interna, entre em contato 
com o departamento jurídico. 

PADRÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Respeitamos as leis de direitos autorais que protegem 
os trabalhos de outras pessoas e não aceitamos a 
infração de direitos autorais. Devemos primeiro obter 
o consentimento de qualquer editor antes de copiar e 
distribuir publicações, fotografias ou partes significativas 
delas. Em caso de dúvida sobre a possibilidade de copiar 
uma publicação, consulte o departamento jurídico.

PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA POLY

Protegemos os ativos da Poly e os usamos de maneira 
eficiente. Somos responsáveis pelo uso de recursos 
e propriedades da Poly (inclusive tempo, materiais, 
equipamentos e informações proprietárias) para fins 
comerciais da Poly e não para o nosso benefício ou para 
o benefício de outra pessoa.

CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

A Poly mantém procedimentos que abrangem controles 
de acesso físico para permitir a privacidade das 
comunicações, manter a segurança dos equipamentos 
da Poly e proteger ativos da Poly contra roubo, uso 
indevido e destruição. Somos responsáveis por estar 
em conformidade com o nível de controle de acesso 
adequado em todas as bases regionais da Poly.

FUNDOS DA POLY

Somos pessoalmente responsáveis por todos os 
fundos da Poly sobre os quais não exercemos controle. 
Qualquer pessoa que não seja um funcionário da Poly 
não deve ter permissão para exercer controle sobre 
fundos da Poly. Os fundos da Poly só devem ser usados 
para fins comerciais da Poly, e toda despesa, inclusive 

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
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relatórios de despesas, deve ser justificada por registros 
precisos e adequados. Quando incorremos em despesas 
de viagens ou de entretenimento durante o trabalho 
para a Poly e enviamos essas despesas para solicitação 
de reembolso, somos responsáveis por atender à Política 
da Poly para Despesas e Viagens de Negócios e à 
Política Anticorrupção da Poly. 

SISTEMAS ELETRÔNICOS DA POLY

Não temos uma expectativa de privacidade no que diz 
respeito a informações que transmitimos, recebemos ou 
armazenamos em qualquer dispositivo de comunicação 
eletrônico próprio, alugado ou operado em nome da 
Poly. Na extensão permitida pela lei local em vigor, a 
Poly mantém o direito de acessar quaisquer informações 
assim a qualquer momento, com ou sem conhecimento, 
consentimento ou aprovação de um funcionário ou 
terceiro.

USO DE DISPOSITIVOS PESSOAIS

A Poly dará suporte a um grau razoável de uso de 
computadores ou dispositivos móveis de propriedade 
de funcionários para fins relacionados ao trabalho. Isso 
inclui equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, 
smartphones, assistentes digitais, navegadores, tablets, 
computadores desktops, notebooks, estações de trabalho 
etc.; entretanto, isso ocorrerá apenas se eles atenderem 
aos padrões da Poly de suporte, segurança e afins. 
Não esperamos ter privacidade no que diz respeito a 
informações transmitidas, recebidas ou armazenadas em 
computadores/dispositivos móveis pessoais usados para 
a realização de negócios da Poly. Quando escolhemos 
usar computadores/dispositivos móveis pessoais, somos 
responsáveis pelo cumprimento da Política de Uso 
Aceitável da Poly. 

Embora a Poly permita o uso razoável de computadores ou 
dispositivos móveis de funcionários para fins relacionados 

ao trabalho, a Poly não permite o uso de sistemas, 
aplicativos, software ou plataformas não autorizados 
(inclusive sistemas de mensagens efêmeras) para conduzir 
negócios ou registrar transações comerciais. Por exemplo: 
os funcionários não podem usar o WeChat, SnapChat, 
WhatsApp ou aplicativos semelhantes para conduzir 
transações comerciais. Todos os registros financeiros, de 
vendas e outros registros da Poly devem ser armazenados 
nos sistemas, aplicativos, software e plataformas 
autorizados pela Poly para tais registros.

USO DE CORREIO ELETRÔNICO E INTERNET

Nosso uso de e-mail e Internet no trabalho deve ser 
principalmente para questões relacionadas a operações 
da Poly. Devemos sempre ter bom senso ao usar o nosso 
sistema de e-mail ou ao acessar a Internet. Apesar da 
senha e de outras provisões de segurança, o sistema de 
e-mail não é confidencial ou privado. Os funcionários 
devem saber que todo o acesso a e-mails e à Internet está 
sujeito à análise da Poly, e a gerência da Poly reserva-se 
o direito de monitorar o uso ou o conteúdo do e-mail, o 
uso da Internet ou o uso dos sistemas de computadores 
da Empresa ou equipamentos relacionados a qualquer 
momento, sem aviso prévio. Para conduzir negócios na 
Poly, os funcionários devem usar a sua conta de e-mail 
Poly, e não uma conta de e-mail pessoal.

Não usaremos e-mail, Internet e outros sistemas de 
informações da Poly de maneira que possa ser um 
incômodo, uma ofensa a outras pessoas ou um risco à 
moral. A exibição ou a transmissão de algo que possa ser 
interpretado como assédio ou discriminação contra outras 
pessoas são estritamente proibidas.

SOFTWARE

Usaremos apenas software que seja devidamente 
adquirido e licenciado pelo departamento de TI da Poly 
para conduzir os negócios da Poly. A Poly respeita a 
propriedade intelectual de terceiros e não aceita fazer 

ou usar cópias ilegais ou não autorizadas de qualquer 
software. Nosso departamento de TI inspecionará o 
equipamento da Poly periodicamente para verificar se 
foram instalados apenas softwares adquiridos, aprovados 
e licenciados apropriadamente. Qualquer software não 
licenciado/suportado será removido, e medidas corretivas 
poderão ser tomadas. 

REDES SOCIAIS – ATIVIDADE ELETRÔNICA

Incentivamos os funcionários que usam as mídias sociais 
a fazer isso de forma responsável. A menos que tenhamos 
autorização para usar mídias sociais em nome da Poly, não 
usamos as mídias sociais para realizar negócios para a 
Poly e devemos declarar que os materiais e opiniões que 
publicamos são exclusivamente nossos e não as opiniões 
da Poly. Tomamos muito cuidado para garantir que não 
divulguemos eventuais informações confidenciais da Poly 
ou outras informações confidenciais relativas ao nosso 
trabalho na Poly e evitamos usar logotipos ou marcas 
comerciais da Poly sem permissão expressa. A nossa 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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Política de Uso Aceitável foi criada para ajudar você a 
usar as mídias sociais de maneira a proteger ativos, a 
marca e a reputação da Poly. Caso você ainda esteja 
em dúvida sobre as nossas políticas para redes sociais, 
entre em contato com o nosso departamento jurídico 
para obter diretrizes. 

GERENCIAMENTO DE REGISTROS 
E INFORMAÇÕES

O nosso departamento jurídico tem total responsabilidade 
pelo programa RIM (Records & Information Management, 
Gerenciamento de registros e informações). Esse 
programa aborda a criação, o armazenamento, a 
manutenção e o descarte de registros eletrônicos e 
registros de outras mídias. Registros da Poly A Política 
de Manutenção e a Programação de Manutenção 
de Registros têm o objetivo de ajudar você e seu 
departamento no gerenciamento apropriado dos registros. 

O descarte ou a destruição de quaisquer documentos da 
Poly podem estar sujeitos, dentre outras coisas, a leis 
federais, estaduais ou outras, a regras, regulamentações, 
ações pendentes, ações legais ou investigações 
governamentais pertinentes a quaisquer documentos. 
Sempre que você for notificado de uma obrigação de 
preservar documentos, ou quando ficar claro que os 
documentos serão necessários em conexão com uma 
ação ou reivindicação legal, investigação governamental 
ou outro assunto ou processo oficial, você deverá 
preservar os documentos relevantes, inclusive todos os 
documentos sobre os quais você tenha sido notificado 
e todos os documentos que provavelmente levarão 
à descoberta de evidências admissíveis, e o descarte 
normal desses documentos pertinentes a qualquer 
questão deverá ser suspenso. 

Se você não tiver certeza se os documentos na área 
devem ser preservados por causa da relevância em 
potencial para uma reclamação, ação legal, investigação 

governamental, questão ou outro procedimento oficial, 
consulte o nosso departamento jurídico.

ISENÇÃO DE PROVISÕES DESTE CÓDIGO

A isenção de qualquer provisão deste Código ou de suas 
políticas relacionadas a um membro do nosso quadro 
diretivo ou a um diretor executivo deve ser aprovada por 
escrito pelo quadro diretivo e prontamente divulgada 
a acionistas da Poly na extensão máxima exigida por 
lei ou pelas regras da Bolsa de Valores de Nova Iorque. 
Qualquer renúncia de qualquer disposição deste Código 
com relação a qualquer outro funcionário deve ser 
aprovada por escrito por nosso Diretor Jurídico e de 
Conformidade, Diretor Financeiro, ou CEO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada neste Código cria ou implica um contrato de 
trabalho ou termo de emprego. Emprego na Poly é, nos 
EUA, emprego por vontade própria, o que significa que 
o contrato pode ser rescindido com ou sem justa causa 
e com ou sem aviso prévio a qualquer momento pelo 
funcionário ou pela Poly. Em alguns casos, podemos 
oferecer contratos de trabalho a determinados 
executivos da Poly por um período de tempo 
especificado e qualquer contrato desse tipo deve ser 
por escrito. Em jurisdições nas quais o emprego por 
vontade própria não é permitido, os funcionários terão 
acordos por escrito com a Poly. Um colaborador com 
o respectivo contrato de trabalho por escrito assinado 
por um executivo autorizado da Poly não será um 
colaborador com emprego por vontade própria.

As políticas em nosso Código não constituem uma lista 
completa de políticas da Poly nem uma lista completa 
dos tipos de conduta que podem resultar em ação 
disciplinar pela empresa.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Confirmo ter recebido e lido o Código de Conduta da Poly.

Confirmo ter entendido os padrões, as políticas e os procedimentos contidos no Código e entendo que talvez haja 
padrões, políticas, procedimentos, leis, regras e regulamentações adicionais pertinentes ao meu cargo.

Concordo em seguir o Código sempre durante o meu trabalho e/ou serviço para a Poly.

Caso tenha dúvidas sobre o significado do Código ou sobre as exigências legais e regulatórias aplicáveis ao meu 
cargo, reconheço que é minha responsabilidade consultar o departamento jurídico e que posso fazer isso ciente 
de que minhas dúvidas para o departamento jurídico serão mantidas em sigilo (exceto conforme o necessário para 
realizar uma investigação e tomar eventuais ações corretivas ou cumprir qualquer lei vigente), e que não estarei 
sujeito a retaliação por apresentar tais dúvidas em boa-fé.

Reconheço que nem essa Confirmação nem o Código devem se diferenciar ou substituir os termos e condições 
normais do meu emprego ou serviço prestado à Poly nem constituir um contrato de trabalho.

Compreendo ainda que o Código pode ser retificado ou modificado periodicamente de maneira unilateral pela Poly, 
como parte do programa continuado de ética e conformidade da Poly com a lei aplicável.

 Nome

 Assinatura

 Data

Assine eletrônica ou manualmente e confirme o Código.

CONFIRMAÇÃO




