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Equipe John Deere,

Uma empresa é tão íntegra quanto sua reputação e tão honrada quanto sua palavra. 
Na verdade, uma empresa é julgada por suas ações. Na John Deere, contamos 
com nossos valores fundamentais, um conjunto de crenças compartilhadas, para 
guiar nossos comportamentos. Esses valores mostram que a forma como fazemos 
negócios e tratamos as outras pessoas importa. 

O Código de Conduta Empresarial é a base para entendermos a forma como 
interagimos com o mundo ao nosso redor e para tudo o que fazemos como 
empresa. Ele apresenta orientações específicas que se aplicam a cada um de nós, 
independentemente da região, do departamento ou da instalação. O Código também 
reflete o propósito maior da nossa empresa, que é construir um modo de viver 
melhor para as pessoas, onde quer que elas estejam.

Peço que você leia atentamente este documento e leve a sério as mensagens 
contidas nele. Considere a forma como suas ações e decisões afetam outras pessoas. 
Também esteja ciente de que, embora o Código apresente orientações, não é 
possível abordar todas as situações que possam surgir. Por isso, entre em contato e 
peça ajuda se você não tiver certeza sobre uma decisão ou ação a tomar.

Se você souber de qualquer atividade que pareça violar o Código ou ser inconsistente 
com sua essência, manifeste essa preocupação usando as ferramentas ou os canais 
descritos no documento. Lembre-se também de que a empresa não tolera retaliação 
ou represália contra qualquer pessoa que expresse tais preocupações. 

John Deere é um nome que atrai estima e confiança no mundo todo. Continuará 
sendo assim nos próximos anos se conseguirmos compreender e aderir 
completamente a este Código. Afinal, é essa a forma como  
trabalhamos.

John C. May 

Presidente do Conselho de  
Diretores e CEO 

Mensagem de John C. May 
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Nossos valores e  
nosso Propósito 
Maior

Como trabalhamos:

O mundo e a nossa empresa podem mudar, mas nossos valores 
fundamentais são uma constante em tudo o que fazemos. Nossos 
valores — Integridade, Qualidade, Comprometimento e Inovação — 
moldam e guiam nossa visão desde 1837. Eles nos levarão ao futuro 
e nos ajudarão a cumprir nosso propósito como uma empresa Smart 
Industrial. Somos e continuaremos fiéis a esses valores. 
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Nossos valores
Desde a forma como conduzimos nossos negócios até a 
forma como tratamos as outras pessoas, nossos valores 
fundamentais guiam tudo o que fazemos. Esses valores 
nos definem. Eles nos ajudam a alcançar nosso propósito 
maior. Eles nos diferenciam da concorrência. Eles nos 
unem como uma equipe global coesa. 

Integridade  
Tratamos as pessoas com justiça e respeito. 
Somos éticos, honestos, profissionais e confiáveis. 

Qualidade 
Entregamos produtos e soluções de qualidade.
Mantemos padrões rigorosos para nosso trabalho. Temos 
orgulho em entregar produtos e serviços que agregam 
valor para clientes, funcionários, acionistas e outras 
pessoas.

Comprometimento 
Fazemos o que prometemos fazer.
Atendemos às expectativas das partes interessadas de 
maneira consistente e previsível ao longo do tempo.

Inovação 
Resolvemos grandes problemas com perspectivas 
diversas e engenhosidade.
Inventamos, projetamos, desenvolvemos, fabricamos 
e respaldamos produtos e serviços inovadores que 
melhoram a experiência do cliente e inspiram sua lealdade. 
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Nosso Código de Conduta 
Empresarial nos ajuda a aplicar 
esses valores em nosso trabalho. 
Ao viver nossos valores, 
promovemos relacionamentos 
duradouros com clientes, 
fornecedores, revendedores, 
distribuidores e uns com os outros. 
O comprometimento contínuo com 
nossos valores nos ajuda a alcançar 
os resultados certos para nossa 
empresa e para nós mesmos.
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Nosso Propósito Maior

Somos a única empresa capaz de atender à crescente demanda global por alimentos, 
habitação e infraestrutura. Ao aproveitar nossas vantagens diferenciadas em 
fabricação, engenharia e tecnologia, aceleramos o progresso humano e servimos 
melhor ao nosso planeta.

Nosso Propósito Maior e nossos valores fundamentais de Integridade, Qualidade, 
Comprometimento e Inovação servem como um lembrete constante da importância do 
nosso trabalho para as pessoas que confiam em nossas máquinas, nossos serviços e 
nosso conhecimento para construir um futuro melhor para todos.

Trabalhamos Para Que a Vida Possa Avançar.
Esse propósito simples, mas poderoso, é nossa promessa feita com 
determinação à humanidade. É uma promessa a todos, em todos os 
lugares, de que a John Deere continuará sonhando, desenvolvendo 
e entregando produtos inovadores para que a vida possa avançar e 
promovendo a sustentabilidade de nosso planeta por gerações futuras.
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Vivendo 
nossos valores

Como trabalhamos:

Comprometemo-nos com as nossas partes interessadas a fazer 
negócios com integridade. Nós medimos nossas conquistas com 
base em como as alcançamos e também nos próprios resultados.  
Nosso Código expressa os valores que moldam nossas interações 
cotidianas. Ele orienta a forma como conduzimos nosso negócio. 
O Código nos ajuda a trabalhar com Integridade, Qualidade, 
Comprometimento e Inovação em tudo o que fazemos. 

Às vezes, precisamos de orientação para viver nossos valores. 
Podemos encontrar essa orientação em nosso Código. Nesta 
seção, veremos como nosso Código se aplica e afeta a todos nós.
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Nossa responsabilidade pela conduta corporativa baseada em 
valores

Manter a reputação de integridade da John Deere é tarefa de todos. Precisamos 
proteger a empresa de ações antiéticas, impróprias ou ilegais. É isso que esperamos 
onde quer que essas ações ocorram. Como uma empresa sediada nos Estados 
Unidos com operações globais, seguimos as leis dos lugares onde fazemos 
negócios. Em algumas situações, devemos seguir as leis estadunidenses mesmo 
fora dos Estados Unidos. As leis incluem regulamentos, diretivas e códigos 
legalmente compulsórios. Em casos em que as leis sejam conflitantes entre si ou 
com nosso Código, devemos entrar em contato com o departamento jurídico para 
que eles analisem o conflito adequadamente.

Responsabilidades de todos os funcionários

Somos todos responsáveis por viver nossos valores fundamentais e cumprir nosso 
Código. Isso envolve o comprometimento com o seguinte:

• Ser profissional, honesto e ético em tudo o que fazemos em nome da empresa

• Entender e cumprir as leis aplicáveis ao seu trabalho

• Ler e confirmar nosso comprometimento com o Código e as políticas da 
empresa

• Realizar todos os treinamentos de conformidade no prazo definido

• Procurar orientação se não tiver certeza sobre uma situação ou decisão

• Manifestar preocupações sobre possíveis violações de leis, regulamentos, o 
Código ou políticas da empresa

• Apoiar as investigações da empresa e manter a confidencialidade quando 
envolvido em uma investigação

• Não retaliar contra qualquer pessoa que manifeste uma preocupação ou 
participe de uma investigação

Responsabilidades essenciais dos líderes

Os líderes de todos os níveis da organização devem ir além das 
responsabilidades importantes mencionadas. Seja um gerente, um supervisor 
ou um líder de conhecimento, todo líder deve construir uma cultura de 
confiança e integridade. Ele deve:

• Liderar pelo exemplo 

• Ser exemplo de comportamento ético 

• Defender a ética e a integridade perante os funcionários 

• Estabelecer expectativas claras de que a forma como o trabalho é feito é 
tão importante quanto o trabalho em si 

• Garantir que os funcionários façam o treinamento de conformidade e 
entendam o Código e as políticas da empresa

• Incentivar os funcionários a manifestar dúvidas ou preocupações, além de 
ouvir e responder adequadamente 

• Nunca retaliar ou permitir retaliação contra qualquer pessoa que manifeste 
preocupações ou apoie uma investigação

Essas responsabilidades estão listadas no Código para que todos os 
funcionários conheçam as expectativas que a empresa tem dos líderes.

Responsabilidades de terceiros 

Fazemos negócios com muitas partes terceirizadas. Isso inclui nossos 
fornecedores e canais de distribuição. Embora sejam negócios tipicamente 
independentes, as ações dessas partes em relação à nossa empresa podem 
impactar nossos negócios e nossa reputação. Esperamos que eles façam 
negócios de acordo com nossos valores. Cada uma dessas partes deve cumprir 
todas as leis e regulamentos comerciais relevantes. Nossos fornecedores devem 
seguir nosso Código de Conduta do Fornecedor e as políticas da empresa 
relevantes no que diz respeito a Direitos Humanos e Trabalhistas, Saúde e 
Segurança, sustentabilidade ambiental e ética. 
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Ajuda adicional
P: E se enfrentarmos uma situação que não foi abordada neste Código 
de Conduta Empresarial?

R: Nosso Código não consegue abordar todos os problemas que 
podemos enfrentar no trabalho. Se não tivermos certeza de como 
proceder, devemos verificar nossas políticas. Se a resposta ainda não 
estiver clara, devemos pedir ajuda. Podemos começar falando com um 
gerente ou qualquer um dos recursos listados no Código.

Como usar o Código de Conduta Empresarial

O Índice é o melhor lugar para procurar informações no Código de Conduta Empresarial. 
Ele lista cada uma das sete seções que compõem o Código. As duas primeiras seções 
apresentam uma visão geral de nossos valores e como abordamos a conformidade.

As quatro seções seguintes analisam as principais áreas da política de conformidade. 
São elas:

•  Trabalhar com colegas

•  Trabalhar com nossos fornecedores e canais de distribuição

•  Proteger a empresa

•  Ajudar nossas comunidades

Dentro dessas categorias, há instruções claras sobre como cada um de nós deve agir de 
maneira responsável.

O Código termina com uma conclusão e uma compilação de recursos. Políticas, 
Recursos e Contatos é uma ótima seção para consultar quando tivermos dúvidas sobre 
o cumprimento do Código ou das políticas da empresa.
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Quem deve seguir o Código

As orientações em nosso Código e nas políticas 
da empresa se aplicam a cada um de nós: todos 
os funcionários da empresa. Isso inclui nossas 
subsidiárias e nossos afiliados controlados.

Tomar decisões éticas

Dependemos uns dos outros para fazer a coisa certa. 
Isso inclui tomar decisões éticas alinhadas com nossos 
valores fundamentais. Diante de uma decisão difícil 
sobre a conduta empresarial, vários recursos oferecem 
orientação. Podemos consultar este Código ou as 
políticas da empresa. Também podemos entrar em 
contato com gestores, Recursos Humanos, departamento 
de conformidade ou jurídico, ou ainda com nossos 
Embaixadores de Conformidade, que normalmente são 
os gerentes contábeis ou controllers da unidade.

Tomar decisões éticas: Um sistema

Use as perguntas a seguir como orientação ao tentar 
tomar decisões difíceis sobre a conduta empresarial.

A situação está consistente com nossos valores 
fundamentais? 

Estou seguindo a regra mais rígida que se aplica a esta 
situação? (Devemos sempre seguir as leis aplicáveis, 

mas às vezes este Código ou a política da empresa são 
mais rigorosos.) 

Isso aumentaria ou prejudicaria a confiança de 
outros funcionários e nossos clientes, acionistas ou 

comunidades? 

Eu me sentiria confortável se minhas ações se 
tornassem públicas?

Minha decisão manteria a  
reputação de integridade da empresa?
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Fazer perguntas e manifestar preocupações

É essencial denunciar possíveis violações do nosso Código, das nossas políticas ou 
das leis. Também precisamos relatar ações que comprometam nossa integridade. 
Se não temos certeza de que algo viola a política, devemos perguntar. Se sabemos 
de um problema e não o denunciamos, podemos piorar a situação. 

Se temos preocupações sobre má conduta real ou potencial, não devemos 
tentar investigá-la nós mesmos. Em vez disso, devemos comunicar a situação 
imediatamente a pelo menos um dos seguintes contatos:

• Um gerente

• Um contato de Recursos Humanos ou Relações Trabalhistas

• Um membro do departamento jurídico

• A Linha Direta de Conformidade da John Deere

A Linha Direta de Conformidade da John Deere oferece a possibilidade de 
que a denúncia seja confidencial. As denúncias anônimas estão disponíveis 
quando permitidas pela lei do país. A linha direta está disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. 

• Site: https://johndeere.ethicspoint.com/

• Telefone: procure o número local do país

• Correio: Comitê da Linha Direta de Conformidade, P.O. Box 1192, Moline, Il 
61266-1192 EUA

As informações sobre denúncias ou investigações são compartilhadas 
somente com um número limitado de pessoas estritamente se necessário 
para o trabalho. Quando participamos de uma investigação, devemos sempre 
seguir as instruções que recebemos sobre a proteção da confidencialidade.

Tolerância zero para retaliação

É preciso coragem para falar quando algo não está certo. É compreensível ficar ansioso 
ou desconfortável. Podemos ter certeza de que a empresa não tolera retaliações de 
qualquer tipo contra funcionários que relatam preocupações de conduta inadequada. Os 
funcionários que apoiam uma investigação também estão protegidos contra retaliações.  
Se sofrermos qualquer tipo de retaliação, deveremos denunciá-la imediatamente.

Para obter mais detalhes, consulte nossa Política Global de Denúncias e nossa Política 
Global Contra Retaliação. Analise também as Políticas, Recursos e Contatos do Código.
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Dentro 
da nossa 
empresa

Como trabalhamos:

Trabalhamos com integridade na John Deere. 
Oferecemos espaços seguros e inclusivos. Isso significa 
oferecer tratamento igual, respeito e cortesia a todos. 
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Proporcionamos um local de trabalho seguro e saudável

Por que somos responsáveis 

Proporcionar um espaço de trabalho seguro e saudável é uma de nossas 
maiores prioridades. Cada um de nós contribui e precisa proteger o ambiente 
geral em que trabalhamos. Somos estimulados a falar se virmos algo ou 
alguém que represente um risco ou perigo para nossos funcionários. Isso inclui 
comportamentos ameaçadores, práticas inseguras ou possíveis atos de violência. 

Treinar para fazer nosso trabalho com segurança, seguir protocolos de saúde e 
segurança e manifestar preocupações relacionadas o mais rápido possível ajuda 
todos nós a inovar e ter sucesso.

Como posso agir com responsabilidade

Cumprirei minha obrigação de proteger meus colegas e a mim mesmo no trabalho 
das seguintes maneiras: 

• Respeitarei as políticas e programas de segurança aplicáveis.

• Completarei o treinamento de segurança e usarei equipamentos de proteção 
individual (EPI) conforme necessário. 

• Seguirei os planos de resposta a incidentes da empresa em uma emergência.

• Não trabalharei para a empresa sob a influência de álcool ou drogas ilegais. 
Posso beber álcool com moderação em eventos aprovados, se eu decidir. 

• Não fumarei em propriedades da empresa fora de áreas autorizadas. 

• Não agirei violentamente ou farei ameaças a qualquer indivíduo ligado à empresa.

• Não trarei armas para dentro das instalações da empresa.

• Abordarei qualquer comportamento inseguro com meus colegas de trabalho 
e comunicarei possíveis riscos de segurança ou saúde ao meu supervisor ou 
gerente.

• Se eu souber de um ato de violência ou presenciá-lo, garantirei minha segurança. 
Depois, chamarei imediatamente os serviços de emergência e notificarei a 
segurança da empresa ou os Recursos Humanos.

• Usarei os processos e sistemas aprovados pela empresa ao agendar e comprar 
programas de viagem para garantir que a empresa esteja ciente dos meus planos 
de viagem de negócios. 

Nossa responsabilidade
Quando nos sentimos seguros onde trabalhamos, conseguimos  
nos concentrar em trabalhar arduamente e com propósito. 
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Perguntas e Respostas: Violência no 
local de trabalho
P: Recentemente, ouvi por acaso uma discussão entre 
dois de meus colegas de trabalho. No início, não dei muita 
atenção ao ocorrido. Conforme a briga foi se tornando mais 
inflamada, eles começaram a levantar as vozes. Naquele 
momento, ficou evidente que poderia haver uma briga. Eu 
quis intervir, mas não soube o que fazer. Por isso, ignorei a 
situação. De que outra forma eu poderia ter agido?

R: Sua reação é compreensível. Entretanto, o 
comportamento de seus colegas de trabalho foi inaceitável. 
As palavras acaloradas deles não representam apenas um 
risco para ambos. Eles também colocaram em perigo outros 
ao redor. Você deveria ter garantido sua segurança e, então, 
chamado a segurança local da empresa ou os Recursos 
Humanos. Não importa quão difícil ou desconfortável uma 
situação pode ser: não a ignore.

Nossos recursos
Política Global Contra Álcool e Drogas
Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Política Global sobre Local de Trabalho sem Fumo
Política Global de Viagens
Política Global de Prevenção Contra Violência no 
Local de Trabalho
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Cultivamos um ambiente que promove o respeito

A importância de não haver retaliação
P: Frequentemente, meu gerente faz comentários negativos sobre minha 
deficiência. Pedi várias vezes que ele parasse, mas isso não aconteceu. Gostaria de 
denunciar essas ações. Também estou prestes a me candidatar a uma promoção. 
Minha preocupação é que, caso faça a denúncia, meu gerente ficará contrariado e 
negará a promoção. O que devo fazer?

R: Denuncie as ações do seu gerente imediatamente. Essas ações violam a política 
da empresa contra assédio. Você deve sempre denunciar possíveis violações das 
políticas. Se o seu gerente negasse sua promoção porque você denunciou esse 
comportamento, estaria cometendo retaliação. A empresa não tolera qualquer 
tipo de retaliação contra aqueles que denunciam assédio. (O mesmo se aplica a 
retaliação contra denúncias de qualquer outra violação da política.) Confie na 
empresa para investigar todas as violações da política e protegê-lo de retaliações. 

Nossa responsabilidade
Nosso objetivo é proporcionar a todos um local de trabalho positivo e 
respeitoso. Para isso, eliminamos e prevenimos temores relacionados a 
discriminação, assédio e retaliação.
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Por que somos responsáveis

Nenhum de nós deve ser perturbado com tratamento desrespeitoso ou retaliação 
em qualquer lugar em que conduzimos negócios. Para nos sentirmos seguros 
em cada um de nossos locais de trabalho, precisamos eliminar qualquer tipo de 
preocupação com condutas impróprias. Isso significa que discriminação, assédio ou 
retaliação de qualquer tipo são inaceitáveis. 

Por isso, nossa prioridade é manter nossos locais de trabalho seguros, positivos e 
respeitosos. Isso ajuda todos nós a nos concentrarmos no que importa: nosso trabalho.

Como posso agir com responsabilidade

Manter um local de trabalho respeitoso exige a participação de todos. Colaborarei 
da seguinte forma:

• Serei cortês e respeitoso com todos os indivíduos na empresa.
• Tratarei os outros de forma justa e inclusiva.
• Evitarei fazer comentários ou ter atitudes que possam parecer odiosas ou nocivas.
• Falarei quando vir ou ouvir outras pessoas se comportando de maneira 

inadequada.
• Não discriminarei ninguém com base em qualquer classificação declarada na 

política da empresa ou protegida por lei. 
– Isso significa que não discriminarei com base em raça, cor, religião, 

idade, sexo [incluindo gravidez, parto, amamentação ou estado clínico 
(enfermidade) relacionado], orientação sexual, gênero, identidade 
ou expressão de gênero, estado civil ou de parceria, status da família, 
cidadania, informações genéticas, origem nacional, ascendência, histórico 
geográfico, status militar ou status militar de reformado e deficiência 
(mental ou física) de qualquer pessoa ou grupo.

• Não assediarei ninguém na empresa verbal, visual ou fisicamente. 
– Isso significa que evitarei piadas ofensivas, condutas inapropriadas e 

ameaças.

• Evitarei retaliar qualquer pessoa da empresa.
• Vou denunciar imediatamente qualquer caso de discriminação, assédio ou 

retaliação de acordo com a Política Global Contra Discriminação e Assédio.

Perguntas e Respostas: Discriminação
P: Na semana passada, ouvi três dos meus funcionários conversando. 
Disseram que não queriam que um quarto funcionário se juntasse a nossa 
equipe porque ele é gay. Eu disse a eles que não aceitamos tal comportamento 
aqui e que isso viola nosso Código. Eu deveria ter feito mais alguma coisa?

R: Você fez a coisa certa. No entanto, você também deve denunciar o 
comportamento imediatamente. Uma investigação nos ajuda a saber se 
há um problema mais amplo e se mais ações são necessárias. Pense na 
dinâmica da sua equipe. A equipe é inclusiva para todos os funcionários? 
Eles precisam ser lembrados do Código ou de nossas políticas? Eles 
entendem como seus comentários são contrários a nossos valores?  
Esforce-se para estabelecer um tom de respeito mútuo. 
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Perguntas e Respostas: Impacto no local de 
trabalho
P: Estou conectado com toda a minha equipe de trabalho nas mídias sociais. 
Ultimamente, meu gerente tem postado conteúdo ofensivo. É machista. Estou 
desconfortável, e acho que meus colegas também estão. No trabalho, tudo o que 
consigo pensar é no que o meu gerente postou online. O que posso fazer?

R: O comportamento do seu gerente fora do trabalho está afetando sua equipe. 
A conduta do gerente provavelmente viola nosso Código e nossas políticas, não 
importa onde aconteceu. Isso porque afeta você e outros no trabalho. Em uma 
situação como essa, contamos com você para comunicar o que está acontecendo. 
Depois disso, a empresa pode investigar a situação e abordá-la.

Perguntas e Respostas: Conduta pós-trabalho
P: Fiz recentemente uma viagem de negócios com meu gerente e alguns colegas. No 
jantar, eles falavam alto, de modo desagradável. Eles também fizeram comentários 
racistas. O comportamento deles me ofendeu. Estou começando a ter medo de 
trabalhar com eles. O que posso fazer?

R: Se você ficou desconfortável, poderia ter dito algo a eles na época. Dessa forma, 
eles poderiam ter parado o comportamento inapropriado. Independentemente de 
ter dito algo ou não, por não se sentir confortável, denuncie para avisar a empresa. 
Devemos sempre ter um comportamento respeitoso e profissional enquanto 
representamos a empresa. Isso inclui viagens a negócios. A ação de seus colegas 
refletiu mal para a imagem da empresa e deixou você desconfortável. A empresa não 
tolerará nenhuma retaliação contra você por ter feito uma denúncia.

Nossos recursos
Política Global Contra Discriminação e Assédio
Política Global de Prevenção Contra Violência no Local 
de Trabalho
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Acolhemos a diversidade, a equidade e a inclusão

Por que somos responsáveis 
Diversidade, equidade e inclusão (DEI) são fundamentais para nosso sucesso como 
organização. Incorporar a DEI em nossas práticas de negócios expande a inovação 
e garante que nossos melhores talentos prosperem em um ambiente onde diversas 
perspectivas são celebradas. Isso exige intenções e ações deliberadas por parte de 
cada funcionário e líder.

Devemos avançar em nosso caminho para uma cultura mais diversificada, equitativa e 
inclusiva com nossos colegas, clientes, fornecedores e canais de distribuição. Ao fazer 
isso, a experiência nos diz que seremos mais engajados, inovadores e bem-sucedidos.

Como posso agir com responsabilidade

Apoiarei a diversidade, a equidade e a inclusão fazendo o seguinte:
• Buscarei diversos pontos de vista. 
• Defenderei que a opinião de cada indivíduo seja considerada. 
• Tratarei todos os funcionários de maneira justa, incentivarei promoções com base 

em talentos, contribuições e aspirações, e basearei qualquer decisão sobre processos 
seletivos em mérito individual.

• Reconhecerei a importância da diversidade ao participar do processo de 
contratação.

• Relatarei qualquer preocupação relacionada à diversidade a um gerente, 
meu contato de Recursos Humanos ou Relações Trabalhistas, um membro do 
departamento jurídico ou a Linha Direta de Conformidade da John Deere.

Nossa responsabilidade
Temos a forte crença de que o progresso e o crescimento exigem 
igualdade de condições, por isso, nossa missão é promover um local 
de trabalho diverso, equitativo e inclusivo onde todas as vozes são 
ouvidas e incluídas. Continuamos defendendo políticas, práticas e 
comportamentos que amplificam a inovação em nome das pessoas, 
da comunidade e do planeta.

Perguntas e Respostas: Dar as boas-vindas a 
novos funcionários
P: Juliana acabou de se juntar à nossa equipe de trabalho, e é a primeira mulher 
transgênero do nosso grupo. Acolhi Juliana como qualquer outro funcionário. O que 
mais posso fazer para ajudar Juliana a se sentir aceita?

R: Essa pergunta mostra que você já está pensando em como ser inclusivo. Primeiro, 
obrigado por receber Juliana como você faria com qualquer funcionário. Em seguida, 
encoraje-a a contribuir para as discussões em equipe. Ajude Juliana a criar conexões 
com partes interessadas internas e externas. Dessa forma, ela poderá conhecer a 
equipe, bem como aqueles que sua equipe apoia. Fique em contato com Juliana e 
pergunte sobre suas primeiras experiências na John Deere.
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Definir Diversidade, Igualdade e Inclusão
Diversidade: Reconhecer e valorizar a singularidade que todo funcionário traz
Para alcançar nossas metas organizacionais, precisamos de todos os tipos de 
diversidade, incluindo de raça e étnica, de gênero, identidade de gênero, geracional, 
habilidades físicas, orientação sexual, geográfica, origem nacional e cultural.

Equidade: Garantir que todos os funcionários tenham igualdade de condições 
Equidade significa que todos os funcionários são tratados de maneira justa e são 
capacitados para liderar e tomar decisões. Todo mundo tem a oportunidade de 
progredir com base em seu talento, contribuição e aspirações. 

Inclusão: Criar uma cultura organizacional que valorize, respeite e desenvolva 
nossos diversos talentos 
Inclusão significa que as contribuições únicas das nossas pessoas são apreciadas e 
reconhecidas, pois as encorajamos e deixamos livres para contribuírem totalmente 
da maneira que são. 

Nossos recursos
Política Global Contra Discriminação e Assédio

20

COMO 
TRABALHAMOS  
Vivendo nossos valores

COMO TRABALHAMOS  
Dentro da nossa 
empresa

COMO TRABALHAMOS  
Nossos valores e Nosso 
Propósito Maior

COMO 
TRABALHAMOS   
Com outras pessoas

COMO 
TRABALHAMOS  
Conclusão e recursos

COMO 
TRABALHAMOS   
Nossa empresa

COMO 
TRABALHAMOS 
Nossas comunidades

Índice 

https://deere.gan-compliance.com/policy-library?policyId=5ebf1babcf37c53d27c86d7e 


Respeitamos os direitos humanos

Por que somos responsáveis 

Preservar os direitos humanos é uma parte essencial da adesão aos nossos valores. 
Não toleramos abusos contra os direitos humanos, como trabalho forçado, mão de 
obra infantil ilegal ou tráfico de pessoas. Temos orgulho de contribuir para os lugares 
em que estamos presentes e apoiamos seus habitantes. Isso garante nosso apoio aos 
direitos das outras pessoas e a manutenção da nossa integridade.

Como posso agir com responsabilidade

Apoiarei os esforços da empresa para honrar os direitos humanos fazendo o 
seguinte:

• Honrarei os direitos dos meus colegas, fornecedores, clientes e nossos canais de 
distribuição. Exigirei que eles façam o mesmo.

• Exigirei que meus colegas, fornecedores e canais de distribuição obedeçam 
às leis trabalhistas aplicáveis, incluindo as leis sobre mão de obra infantil e 
requisitos relacionados a minerais de conflito. 

• Vou manifestar preocupações ou violações dos direitos humanos aos 
departamentos legal ou de conformidade, ou à Linha Direta de Conformidade da 
John Deere.

Nossa responsabilidade
Em nossa empresa, honramos os direitos humanos. Admiramos 
as pessoas pelo que elas são. Tratamos todos com respeito. 

Nossos recursos
Política Global de Minerais de Conflito
Código de Conduta do Fornecedor
Apoio aos Direitos Humanos em Nossas Práticas de 
Negócios
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Protegemos nossa reputação

Por que somos responsáveis 

Praticar a comunicação com cuidado é como protegemos nossa reputação. 
Devemos ser honestos e precisos e nos comunicarmos de maneira respeitosa. 
Isso é especialmente importante quando nos identificamos como funcionários da 
empresa nas mídias sociais. 

Devemos ter cuidado com o que dizemos e com quem está dizendo. Devemos 
proteger as informações confidenciais e não públicas da empresa nas 
comunicações públicas. As mensagens oficiais só podem vir daqueles que foram 
aprovados para falar em nome da empresa.

Como posso agir com responsabilidade

Ao falar sobre a empresa (inclusive pelas mídias sociais), farei o seguinte: 

• Garantirei que minhas comunicações estejam alinhadas com nosso Código e 
nossos valores fundamentais.

• Protegerei as informações não públicas da empresa.

• Escreverei mensagens precisas e honestas.

• Não negociarei para permitir que fornecedores usem as marcas comerciais da 
nossa empresa em publicidade ou promoção. 

• Lembrarei que a Gestão Global da Marca gerencia patrocínios. Estes devem ser 
aprovados pelo vice-presidente de gerenciamento de suprimentos e pelo vice-
presidente de marca global e comunicações corporativas globais.

• Encaminharei consultas à parte apropriada se não tiver autorização para responder. 

• Vou me abster de usar as mídias sociais para fazer negócios em nome da empresa, 
a menos que eu esteja autorizado. 

• Se e quando eu postar sobre a empresa nas mídias sociais:

   - Vou esclarecer minha relação com a empresa.

   - Vou separar minhas opiniões pessoais das opiniões da empresa.

• Manifestarei qualquer tipo de preocupação sobre comunicação ou violações da 
política a um gerente, Relações Públicas, um membro do departamento jurídico 
ou à Linha Direta de Conformidade da John Deere.

Nossa responsabilidade
Nossa marca é nosso maior ativo, e nosso nome é muito 
respeitado. Precisamos preservá-los por meio de nossas 
ações e comunicações. 

Perguntas e Respostas: Endossos
P: Um dos fornecedores com quem trabalho me pediu um endosso da empresa. 
O fornecedor faz um ótimo trabalho, mas não sei se deveria tomar essa decisão. 
O que devo fazer?

A: Diga educadamente ao fornecedor que você não está autorizado a dar 
endossos. Você pode encaminhar essa solicitação para a Gestão Global da 
Marca. Para mais detalhes, confira a Política Global de Comunicações com 
Fornecedores.
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Perguntas e Respostas: Consultas externas
P: Alguém do meu jornal local entrou em contato comigo por uma rede social. 
O repórter queria que eu desse uma declaração sobre uma nova instalação que 
estamos construindo. Posso fazer isso?

R: Os funcionários não devem responder a consultas da mídia ou do público, a 
menos que sua posição esteja especificamente autorizada a fazê-lo. Se você não tem 
permissão para falar pela empresa, verifique com o departamento de Relações Públicas. 
Se você não obtiver permissão, recuse educadamente. Se conseguir permissão, você 
pode fazer uma declaração educada e apropriada aprovada pelo departamento de 
Relações Públicas. Em alguns casos, as consultas da mídia podem ser aprovadas 
pela equipe de Relações Públicas da divisão ou regionais. Veja a Política Global de 
Comunicações Públicas e de Mídia de Notícias.

Nossos recursos
Política Global de Criação e Retenção de E-mail
Política Global de Comunicações Públicas e de Mídia de Notícias
Política de Mídia Social Global
Política Global de Comunicações com Fornecedores
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Com outras 
pessoas

Como trabalhamos:

Seguir nossos valores se estende à forma como agimos com 
clientes, fornecedores, concorrentes e nossos canais de 
distribuição. Demonstramos nosso comprometimento com a 
honestidade e a excelência sempre que representamos nossa 
empresa ou interagimos com outras pessoas.
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Exigimos comportamento ético de nossos fornecedores e canais de distribuição

Por que somos responsáveis 

Nossos fornecedores e canais de distribuição devem seguir todas as leis aplicáveis e 
agir eticamente em qualquer lugar em que façam negócios. Como o comportamento 
deles reflete em nós e pode impactar nossa reputação, mantemos altos padrões de 
como eles conduzem os negócios. 

Exigimos que os fornecedores e aqueles que vendem nossos produtos demonstrem 
integridade e qualidade em suas operações. É especialmente importante que eles 
protejam os direitos humanos, a saúde e a segurança e o meio ambiente. Esperamos 
que eles se comportem de acordo com a lei e de maneira ética. 

Como posso agir com responsabilidade

Manterei nossos altos padrões quando trabalhar com nossos fornecedores e aqueles que 
vendem nossos produtos:

• Agirei com integridade ao interagir com nossos fornecedores e canais de distribuição.

• Tratarei nossos fornecedores e canais de distribuição como negócios independentes.

• Seguirei nossa Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições ao trabalhar 
com pessoas de fora da empresa.

• Esperarei que os fornecedores tratem suas relações conosco como confidenciais.

• Esperarei que os fornecedores cumpram o nosso Código de Conduta do Fornecedor. 

• Seguirei nossa Política Global de Comunicações com Fornecedores.

• Só proporei relações comerciais nas quais não tenho conflito de interesses. 

• Evitarei endossar ou comentar publicamente sobre qualquer fornecedor.

• Protegerei e não compartilharei dados ou informações privadas pertencentes a nossos 
fornecedores ou canais de distribuição. 

• Denunciarei violações de políticas de qualquer fornecedor ou canal de distribuição a um 
gerente, ao departamento jurídico ou à Linha Direta de Conformidade da John Deere.

Nossa responsabilidade
Nossos fornecedores e canais de distribuição têm algo em comum. 
Esperamos que eles conduzam os negócios de maneira ética, com 
integridade, equidade e qualidade. 
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Perguntas e Respostas: Como escolher um 
novo fornecedor
P: Um de nossos fornecedores está descontinuando os produtos que compramos 
deles. Esses produtos são essenciais para o desenvolvimento de uma de nossas 
tecnologias. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma defasagem em nosso 
suprimento. Já quero ter um fornecedor substituto planejado antes de recebermos 
nosso último pedido. Como devo escolher um fornecedor substituto?

R: A menos que o produto que está sendo comprado do fornecedor original 
seja um projeto de propriedade da nossa empresa, não podemos compartilhar 
impressões ou detalhes de design da peça sem o consentimento do fornecedor 
original. Se não tivermos consentimento, devemos criar desenhos de especificação 
para o potencial fornecedor projetar ou desenvolver a peça. Não podemos fornecer 
dados de propriedade intelectual ou design do fornecedor original. 

Nossos recursos
Política Global de Conflitos de Interesse 
Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
Política Global de Presentes, Entretenimento e 
Refeições
Política Global de Comunicações com Fornecedores
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Negociamos de maneira justa e honesta

Por que somos responsáveis 

Fazemos afirmações honestas e factuais ao discutir nossos produtos, soluções 
e serviços. Reunimos informações sobre concorrentes ou o mercado de 
maneira honesta e de acordo com a lei. Não fazemos publicidade enganosa ou 
injustamente comparativa nem usamos práticas comerciais ilusórias.

Comprometemo-nos com uma concorrência justa e respeitamos as leis de 
concorrência aplicáveis. Isso nos protege das consequências reputacionais, 
financeiras e criminais de violar esses regulamentos. 

Essa abordagem também coloca nossas soluções e nossos serviços em posição 
de sucesso devido aos seus próprios méritos. Os clientes apreciam nossa 
integridade, bem como nossas soluções inovadoras e de alta qualidade. 

Como posso agir com responsabilidade

Lidarei de forma justa com nossos concorrentes e clientes me comprometendo com o 
seguinte: 

• Tratarei de maneira honesta cada indivíduo com quem faço negócios. 

• Descreverei os concorrentes e seus produtos e serviços de maneira precisa e justa.

• Protegerei as informações confidenciais e sensíveis no que diz respeito a 
concorrência da empresa. 

• Se eu obtiver informações confidenciais de outra empresa acidentalmente ou sem 
autorização, denunciarei o fato ao departamento jurídico. 

• Se eu suspeitar de qualquer comportamento anticompetitivo ou presenciá-lo, 
farei uma denúncia ao departamento jurídico.

Nossa responsabilidade
Nós nos esforçamos para sermos uma empresa com a qual os outros 
queiram fazer negócios. Representarmo-nos de forma honesta é uma 
parte importante desse esforço, assim como tratar outras pessoas, 
inclusive nossos concorrentes, com respeito. Nós não criticamos de 
maneira injusta os produtos ou serviços de nossos concorrentes. Na 
verdade, nós preferimos falar sobre os benefícios dos nossos. 
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Perguntas e Respostas: Contato com um 
concorrente
P: Acabei de me encontrar com o vendedor de um concorrente. O vendedor me 
perguntou sobre preços e produtos futuros e sugeriu dividir informações sobre 
oportunidades de vendas. Eu educadamente disse que não podia discutir esse tema 
e mudei de assunto para o jogo de futebol da noite anterior. Fiz a coisa certa?

R: Sim. Se um concorrente tentar discutir esses tópicos com você, pare 
imediatamente ou saia da discussão. Faça o que puder para deixar claro que não 
participará de uma discussão sobre esses tópicos nem cooperará. Em seguida, 
informe a questão ao departamento jurídico imediatamente.
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Cumprimos as leis de comércio internacional

Por que somos responsáveis 

Cumprimos as leis e regulamentos aplicáveis relacionados ao comércio 
internacional em qualquer lugar em que:

• Importamos ou exportamos nossos produtos ou serviços

• Participamos de transações

• Temos operações de negócios

Como fazemos negócios em vários países, é essencial que sigamos todas 
as leis e regulamentos comerciais globais aplicáveis. Cumprir essas leis e 
regulamentos protege nossa marca. Também reduz nosso risco de penalidade e 
processo legais. 

Como posso agir com responsabilidade

Seguirei todas as leis de comércio internacional, incluindo regulamentos aplicáveis 
dos EUA, ao conduzir negócios da empresa. Em específico:

• Cumprirei as normas ao exportar ou importar bens, serviços ou tecnologia. 

• Não farei negócios não autorizados com países sujeitos a embargos dos EUA ou 
outros embargos aplicáveis, independentemente do país onde trabalho.

• Verificarei se as transações e atividades da empresa são legais de acordo com as 
sanções aplicáveis e leis relacionadas a sanções ou vetos.

• Cumprirei as leis e regulamentos antiboicote aplicáveis. 

• Observarei as normas estabelecidas na Política Global de Controles de Exportação.

• Buscarei orientação dos departamentos jurídico e de conformidade para resolver 
quaisquer conflitos legais relacionados ao comércio internacional.

Nossa responsabilidade
Conduzir negócios honestamente é muito mais do que ser ético. 
Trata-se também de obedecer às regulamentações globais 
aplicáveis relacionadas ao comércio internacional.

Nossos recursos
Política Global de Controles de Exportação

Exportações 
As exportações podem incluir remessas físicas, transferências eletrônicas, 
downloads e e-mails através das fronteiras, além das chamadas "exportações 
previstas", em que uma pessoa fora dos EUA acessa tecnologia de engenharia 
enquanto está fisicamente presente nos Estados Unidos.
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Cumprimos as leis antissuborno e anticorrupção

Por que somos responsáveis 

Suborno e corrupção são ilegais e contradizem nossos valores fundamentais. Pagar 
ou aceitar um pagamento indevido, como uma propina, é antiético e desonesto. 
Conseguir negócios por meio de tais métodos prejudica nossa reputação. 

Temos orgulho de fazer negócios de maneira ética e honesta. É melhor recusar uma 
transação ou perder uma conta do que fazer um pagamento indevido.

Observação: a empresa quer que estejamos seguros. Se a sua saúde ou segurança 
for ameaçada para forçá-lo a fazer pagamentos indevidos, você deve exercer seu 
melhor julgamento para se proteger. Nesses casos, você deve relatar a situação ao 
Vice-presidente e Diretor de Conformidade. Se você estiver sofrendo uma ameaça 
imediata, entre em contato com as autoridades locais.

Nossa responsabilidade
Temos a responsabilidade de fazer negócios de maneira ética 
e em conformidade com a lei. Isso inclui não se envolver em 
suborno e outros atos de corrupção.

Perguntas e Respostas: Interagir com 
funcionários do governo
P: Estou enviando uma proposta a uma empresa de propriedade do governo de 
um país em desenvolvimento. Um funcionário público sugeriu que eu pagasse 
uma taxa pessoal. Isso garantiria que minha proposta recebesse uma consideração 
especial. O funcionário público assegurou que essa é uma prática comum. Apesar 
de não parecer correto, quero que minha proposta obtenha a atenção que merece. 
Devo fazer o pagamento?

R: Não, este é um pagamento impróprio. É uma violação de nosso Código e da lei. 
Não ofereça nada de valor a ninguém para obter indevidamente uma preferência 
especial. Denuncie a solicitação ao departamento jurídico imediatamente.
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Como posso agir com responsabilidade

A fim de proteger nossa empresa da corrupção, eu me comprometerei com o seguinte: 

• Cumprirei as leis anticorrupção. Todos os países em que fazemos negócios têm uma lei 
antissuborno ou anticorrupção. Exemplos dessas leis incluem a Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) dos EUA, a Lei Anticorrupção do Reino Unido e a Lei Anticorrupção Brasileira. 

• Não vou propor, dar ou aceitar quaisquer pagamentos indevidos ou qualquer item de valor a fim 
de ganhar ou manter negócios. Tais pagamentos ou itens de valor podem incluir o seguinte:

   - Dinheiro (subornos)

   - Presentes e favores

   - Viagens e entretenimento

   - Doações de caridade 

   - Ofertas de emprego

   - Outros meios de obter uma vantagem competitiva inadequada

• Não solicitarei, farei ou aceitarei pagamentos indevidos por meio de terceiros. 

• Manterei livros, registros e contas atualizados e precisos. 

• Cumprirei nossa Política Global Anticorrupção.

• Cumprirei nossa Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições. Seguirei os 
Procedimentos Relativos a Visitas de Funcionários Públicos de Fora dos Estados Unidos. 

• Relatarei qualquer pagamento ou presente que pareça questionável ou impróprio para um gerente, 
um membro do departamento jurídico ou a Linha Direta de Conformidade da John Deere.

• Relatarei qualquer pedido de pagamento indevido a um membro do departamento jurídico. 

Nossos recursos
Política Global Anticorrupção
Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições 
Políticas nacionais e regionais sobre gratificações 
Procedimentos Relativos a Visitas de Funcionários Públicos de  
Fora dos Estados Unidos
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Trabalhamos de maneira ética com funcionários públicos

Por que somos responsáveis 

Interagimos com representantes e funcionários públicos de muitas formas 
ao redor do mundo. Isso inclui interagir diretamente por meio de nossos 
colaboradores e indiretamente por meio de consultores e agentes. É 
importante que nossos funcionários, consultores e agentes se comportem de 
maneira ética. Também é essencial conhecer e cumprir as leis relevantes. 

Quando trabalhamos com o governo, existem leis especiais, como as relativas a 
presentes, entretenimento e contribuições. É importante entender essas regras 
e cumpri-las. Se você não tem certeza sobre as leis que se aplicam, entre em 
contato com o departamento jurídico ou de Relações Públicas.

Nossa responsabilidade
Uma parte essencial de fazer negócios com integridade é obedecer 
à lei. Nosso comprometimento com práticas comerciais éticas é 
especialmente relevante quando trabalhamos com representantes e 
funcionários públicos.

Nossos recursos
Política Global Anticorrupção
Política Global de Presentes, Entretenimento e 
Refeições
Políticas nacionais e regionais sobre gratificações
Procedimentos Relativos a Visitas de Funcionários 
Públicos de Fora dos Estados Unidos
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Como posso agir com responsabilidade

Ao interagir com funcionários do governo, representarei nossa empresa  
com integridade. Por exemplo: 

• Cumprirei as leis onde quer que eu trabalhe.

• Tratarei os funcionários públicos de maneira justa e honesta.

• Cumprirei os requisitos do governo para licitação de concorrência,  
manutenção de registros, recrutamento, inspeções e testes de produtos.

• Cumprirei nossa Política Global Anticorrupção. 

• Cumprirei nossa Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições.

• Cumprirei as políticas de presentes do país ou regionais onde quer que se apliquem. 

• Obterei a aprovação adequada antes de trocar qualquer item de valor com 
um representante ou funcionário público, conforme descrito nas políticas e 
procedimentos acima.

• Obterei aprovação antes de fazer contribuições políticas ligadas à empresa, 
inclusive por meio de um Comitê de Ação Política não Deere (PAC).

• Seguirei todos os requisitos relacionados a negócios ou fundos do governo. 

• Notificarei o departamento jurídico se receber uma solicitação de informação de um 
regulador.

• Se eu suspeitar ou passar por qualquer interação antiética ou ilegal com funcionários 
públicos, vou denunciá-la aos departamentos legal ou de conformidade, ou à  
Linha Direta de Conformidade da John Deere.
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Limitamos a doação ou o recebimento de presentes

Por que somos responsáveis 

Estamos comprometidos em fazer negócios de maneira ética, transparente e 
legal. Garantimos que esse comprometimento se estenda a dar e receber cortesias 
comerciais. 

Isso significa que trocamos presentes e entretenimento raramente e com 
responsabilidade. Não devemos tentar influenciar ou receber nada em troca. Todas as 
cortesias comerciais que trocamos não devem ser solicitadas. 

Seguir nossas políticas nos ajuda a ganhar negociações com base na qualidade dos 
produtos, soluções e tecnologia que oferecemos. Temos cuidado ao dar e receber 
presentes para que possamos tomar as melhores decisões para nossa empresa. Ao 
dar qualquer presente, considere todas as políticas que se aplicam e siga a regra mais 
restritiva aplicável.

Como posso agir com responsabilidade

Trocar presentes de negócios 
Lembrarei o seguinte quando um cliente, fornecedor, revendedor ou distribuidor me 
oferecer um presente: 

• Recusarei educadamente presentes sempre que possível. Devo recusar presentes 
oferecidos por alguém ao qual a empresa possa oferecer negócios. Se me oferecerem 
um presente, consultarei nossa Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições.

• Não pedirei presentes.
• Sei que dinheiro e equivalentes em dinheiro (incluindo cartões de presente) não 

são presentes aceitáveis.

Quando eu ofereço presentes:
• Sei que os presentes devem ser gravados com a marca da empresa (se possível) e 

aprovados. 
• Sei que dinheiro e equivalentes em dinheiro (incluindo cartões de presente) não são 

presentes aceitáveis.
• Entendo que os presentes devem ser de baixo valor, apropriados e legais.
• Farei com que os presentes sejam aprovados e registrados com precisão. 
• Garantirei que os presentes não criem a impressão de vantagem ou influência 

inadequada. Também me certificarei de que eles não violem as políticas do ganhador.
• Consultarei a Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições para obter 

detalhes sobre como dar presentes.

Nossa responsabilidade
Tomamos decisões de negócios baseadas na qualidade e no mérito. 
Ocasionalmente, podemos trocar pequenos presentes ou outras 
cortesias como parte das relações comerciais. Trocamos esses 
presentes de maneira responsável e transparente, evitando possíveis 
conflitos de interesse.
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Clique nas perguntas a seguir para garantir que as trocas de presentes 
sejam tratadas com transparência e integridade.

Trocar refeições de negócios e entretenimento
Parte de fazer conexões duradouras inclui compartilhar refeições e entretenimento 
com clientes, fornecedores, revendedores e distribuidores. Ao trocar essas cortesias 
de negócios, terei em mente o seguinte:

• Limitarei refeições e entretenimento a hóspedes que têm motivos de negócios 
para participar. 

• Manterei refeições pouco frequentes, razoáveis e recíprocas. 

• Manterei o entretenimento apropriado e razoável, de acordo com as expectativas 
do meu gerente, da minha unidade ou da minha organização.

• Pagarei pelas minhas próprias refeições e meu próprio entretenimento sempre 
que possível.

• Buscarei aprovação ou comunicarei entretenimento ou refeições comerciais que 
dou e recebo conforme descrito na Política Global de Presentes, Entretenimento 
e Refeições. 

• Entendo que, se um cliente, fornecedor, revendedor ou distribuidor oferece 
entretenimento sem participar, torna-se um presente. Assim, vou tratá-lo de 
acordo com as diretrizes de presentes. 

• Vou consultar a Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições para 
obter detalhes sobre dar e receber refeições de negócios e entretenimento.

Orientação sobre doação de presentes
Nossa prática recomendada é recusar presentes, mas às vezes isso pode não ser 
possível. Use essas perguntas para garantir que as trocas de presentes sejam tratadas 
com transparência e integridade. Se alguma resposta não estiver clara, verifique com 
seu gerente ou um Embaixador de Conformidade. 

Nossos recursos
Política Global Anticorrupção
Política Global de Presentes, Entretenimento e 
Refeições
Políticas nacionais e regionais sobre 
gratificações
Política Global de Viagens

Trocar esse presente parece  
errado ou embaraçoso?

Esse presente poderia ser considerado um 
pagamento inadequado ou uma tentativa de 

influenciar?

Esse presente está sendo trocado com  
a expectativa de um retorno?

Este presente está sendo trocado com base  
na política mais rigorosa aplicável?

Todos os processos necessários de aprovação 
e comunicação foram seguidos?
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Respeitamos a privacidade das pessoas

Por que somos responsáveis 

Demonstrar nosso comprometimento em proteger as informações que nos 
foram confiadas garante a conquista dessa credibilidade. Nossa empresa está 
comprometida em conduzir negócios globais de maneira que apoie e assegure o uso 
responsável dos dados pessoais.

Como posso agir com responsabilidade

Protegerei os dados de outras pessoas fazendo o seguinte:

• Seguirei a Política Global de Privacidade, Regras Corporativas Vinculantes, 
procedimentos e regulamentos da empresa para garantir que cumpramos nossas 
obrigações de privacidade e dados pessoais. 

• Serei transparente ao coletar, processar e usar dados pessoais e consistente com qualquer 
aviso aplicável fornecido, incluindo a Declaração de Privacidade da Empresa.

• Completarei todo o treinamento de privacidade atribuído para entender melhor nossas 
obrigações de privacidade.

• Protegerei os dados pessoais por meio de práticas de segurança apropriadas para 
evitar acesso, uso ou perda não autorizados.

• Agirei de maneira ética e com integridade ao lidar com dados pessoais. 

• Relatarei qualquer incidente de dados em potencial clicando no botão "Relatar um 
incidente" no topo da página inicial da Segurança de TI Global. Os funcionários de 
organizações ainda não integradas à rede da Deere devem seguir os procedimentos de 
denúncia de sua organização.

Nossa responsabilidade
A empresa recebe confiança para lidar com dados pessoais de nossos 
clientes, funcionários e outras partes interessadas. Devemos corresponder 
a essa confiança lidando com dados pessoais adequadamente.

Perguntas e Respostas: Processo de 
Privacidade de Dados desde o Princípio
P: Recentemente implementei um novo processo na empresa que coleta dados 
pessoais de clientes. De que proteções preciso para resguardar os dados pessoais?

R: Se o seu processo coleta dados pessoais, o primeiro passo é inseri-lo na 
ferramenta de Processo de Privacidade de Dados desde o Princípio. Essa 
ferramenta documentará seu processo e ajudará a determinar as medidas 
apropriadas necessárias para proteger os dados pessoais. Isso é especialmente 
importante para qualquer dado pessoal que seja coletado na União Europeia, 
nos Estados Unidos e no Brasil. Para obter mais informações, consulte o site 
Processo de Privacidade de Dados desde o Princípio.

Nossos recursos
Política Global de Privacidade
Regras Corporativas Vinculantes
Declaração de Privacidade da Empresa
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Nossa empresa
Como trabalhamos:

Nossa empresa funciona melhor quando estamos alinhados 
com nossos valores fundamentais. Isso significa que nos 
concentramos na qualidade e na inovação, enquanto fazemos 
negócios com comprometimento e integridade.
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Evitamos conflitos de interesse

Por que somos responsáveis 

Nosso negócio é mais produtivo quando mantemos nossa objetividade sem 
distrações ou lealdades divididas. Essas distrações ou lealdades divididas 
aparecem em situações envolvendo conflitos de interesse. 

Conflitos de interesse podem prejudicar a empresa mesmo que não 
tenhamos responsabilidade direta. As pessoas podem duvidar de nossa 
justiça com base até mesmo na impressão de um conflito de interesse. 
E queremos ser justos e parecer justos.

Não devemos esconder um potencial conflito de interesse quando ele surgir. 
Devemos ser transparentes e divulgar o conflito por meio do nosso sistema 
de emissão de relatórios online. Ao notificar a empresa, recebemos ajuda 
para lidar com a situação. Ou, juntos, podemos determinar que a situação 
não é um conflito de interesse e que nenhuma ação adicional é necessária.

Nossa responsabilidade
Em qualquer assunto de negócios, fazemos o que é benéfico 
para a empresa, não para nós mesmos. Evitamos situações que 
podem criar ou até mesmo parecer criar um conflito de interesse. 
Um conflito de interesse ocorre quando há circunstâncias que 
podem nos fazer agir de uma forma que nos beneficie em vez de 
beneficiar a empresa.

Conflitos de interesse 
Possíveis conflitos de interesse podem incluir:

• Um relacionamento pessoal, familiar ou romântico próximo com alguém 
na esfera de atuação de responsabilidade da pessoa na empresa (esfera de 
atuação de responsabilidade abrange a capacidade de exercer influência na 
mesma unidade operacional, área funcional ou linha de subordinação direta 
ou indireta).

• Uma amizade ou um relacionamento com um fornecedor, revendedor, 
distribuidor, cliente ou concorrente.

• Investimentos ou trabalho com outro negócio com base em informações da 
empresa.

• Aceitação de uma oferta de emprego ou trabalho de um cliente, 
concorrente, fornecedor, revendedor ou distribuidor.

• Um lugar no conselho de diretores de outra empresa ou organização.

• Propriedade de ações ou outros investimentos em um fornecedor, 
revendedor, distribuidor, cliente ou concorrente.
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Conflitos de interesse podem aparecer nas áreas a seguir.  
Clique em cada área para ver exemplos.

Esteja ciente de que esses potenciais conflitos de interesse não 
se resumem a nós. Familiares ou outras pessoas próximas a nós 
precisam evitar situações que criem conflitos de interesse para nós.

Como posso agir com responsabilidade

Para ajudar a antecipar e enfrentar conflitos de interesse, lembrarei o seguinte:

• Evitarei situações que criem conflitos de interesse.

• Revelarei qualquer conflito potencial ou real ao meu gerente e o comunicarei 
imediatamente por meio do sistema de emissão de relatórios online. 

• Seguirei as orientações da empresa sobre como lidar com qualquer conflito de 
interesse. 

• Manifestarei preocupações sobre os potenciais conflitos de interesse dos 
colegas de trabalho a um gerente, um membro do departamento jurídico ou 
à Linha Direta de Conformidade da John Deere.

Nossos recursos
Política Global de Conflitos de Interesse
Sistema de Emissão de Relatórios Online de Conflito 
de Interesse
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Prevenimos o abuso de informações privilegiadas

Por que somos responsáveis 

Dado o nosso comprometimento com a inovação, muitos de nós podem encontrar 
informações que pessoas fora da empresa não conhecem. Trabalhando ou não em novas 
tecnologias, nossa prioridade é proteger informações materiais, não públicas (também 
conhecidas como informações privilegiadas) que pertencem a nós, nossos fornecedores 
ou nossos canais de distribuição. Informações privilegiadas são informações que um 
investidor sensato consideraria importantes ao tomar uma decisão sobre títulos. Entre 
os exemplos dessas informações, destacam-se:

• Lucros e previsões sobre lucros ainda não divulgados

• Desenvolvimentos significativos de novos produtos

• Discussões sobre fusões, alienações ou aquisições

• Outros eventos significativos que podem impactar o preço dos títulos da empresa,  
de um fornecedor, de um revendedor ou de um distribuidor

As informações privilegiadas precisam de proteção especial porque afetam quais 
títulos as pessoas compram. Fazer um investimento baseado nessas informações ou 
abusar de informações privilegiadas é contra a lei. Divulgar informações privilegiadas 
a outros que a utilizem para tomar decisões de investimento (também conhecido 
como repasse de informações privilegiadas) também é ilegal. Ambos podem resultar 
em sanções, multas e penalidades criminais severas contra o empregado e a empresa. 
Sempre precisamos proteger esse tipo de informação, não importa quem seja o dono. 

Como posso agir com responsabilidade

Honrarei a confiança da empresa ao acessar informações confidenciais 
observando o seguinte:

• Só comprarei títulos com base em informações públicas. 

• Divulgarei informações públicas da empresa honestamente.

• Não negociarei nenhum título com base em informações materiais e não 
públicas.

• Não compartilharei informações privilegiadas a menos que tenha 
autorização.

• Não divulgarei informações confidenciais para que alguém possa  
usá-las para comprar ou vender títulos (ou seja, repasse de informações 
privilegiadas).

Nossa responsabilidade
Todos nós somos obrigados a proteger as informações 
confidenciais da empresa em todos os contextos. Essa proteção 
é especialmente necessária se e quando participamos da 
negociação de ações, títulos da dívida ou outros títulos.
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Perguntas e Respostas: Vender ações
P: Recentemente ouvi falar de uma nova tecnologia que a John Deere está 
implementando. Em seguida, um amigo me procurou pedindo conselhos. Ele está 
pensando em investir em uma empresa que eu sei que vamos usar como fornecedor. 
O que devo fazer?

R: Você tem informações privilegiadas e não pode revelar nada disso ao seu 
amigo. Você pode discutir essa situação com ele se falar apenas de informações 
públicas. Você acredita que manter privadas as informações privilegiadas seria 
muito difícil? Você poderia dizer ao seu amigo que não está autorizado a discutir 
isso no momento ou não está familiarizado com a outra empresa. Ou você pode 
recomendar que seu amigo faça uma pesquisa independente.

Nossos recursos
Política Global de Abuso de Informações Privilegiadas
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Protegemos informações confidenciais e propriedade intelectual

Por que somos responsáveis 

E se nossa propriedade intelectual, como detalhes de nossa tecnologia ou 
planos de negócios confidenciais, fossem desviadas ou usadas, particularmente 
por concorrentes? Nossa reputação de inovação poderia ser prejudicada. 
Poderíamos perder exclusividade por nossos produtos e características 
exclusivos. Como alternativa, nossos preços justos, promoções ou ofertas 
poderiam se tornar menos eficazes. 

Se usarmos indevidamente as informações confidenciais dos outros, o mesmo 
pode acontecer com eles. Não queremos fazer isso com ninguém, como 
fornecedores que confiaram informações a nós ou concorrentes com os quais 
queremos competir de maneira ética e de acordo com a lei. Então, protegemos 
todas as informações confidenciais e propriedade intelectual ao fazer negócios.

Como posso agir com responsabilidade

Para proteger informações confidenciais e propriedade intelectual, farei o seguinte: 

• Protegerei a propriedade intelectual da empresa, incluindo direitos autorais, direitos 
de projeto, patentes, marcas comerciais e segredos comerciais.

• Usarei, compartilharei e armazenarei informações confidenciais de acordo com a 
política da empresa.

• Só acessarei e distribuirei materiais confidenciais necessários à minha posição.

• Protegerei informações confidenciais às quais tenho acesso.

• Discutirei e lidarei com informações confidenciais discretamente para protegê-las de 
serem ouvidas ou vistas por outros. 

• Entendo que a propriedade intelectual que crio relacionada ao nosso negócio é 
propriedade da empresa, e vou ajudar a empresa a protegê-la e registrá-la. 

• Não divulgarei nenhuma informação confidencial ou propriedade intelectual sem 
permissão.

• Não usarei mal a propriedade intelectual dos outros. 

• Se eu descobrir que alguma informação confidencial foi indevidamente divulgada, vou 
denunciá-la a um gerente, um membro do departamento jurídico ou à Linha Direta de 
Conformidade da John Deere.

Nossa responsabilidade
Trabalhamos arduamente para desenvolver nossa propriedade 
intelectual. Devemos trabalhar arduamente também para 
protegê-la.

Nossos recursos
Política Global de Direitos Autorais
Política Global de Recursos Eletrônicos
Política Global de Classificação de Informações
Política Global de Segurança das Informações
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Perguntas e Respostas: Contratos de 
confidencialidade
P: Sou engenheiro. Recentemente, conversei com um engenheiro de um novo 
fornecedor. Ele me pediu determinadas especificações para ajudá-lo a preencher 
um pedido. Eu compartilhei com ele algumas informações referentes aos nossos 
processos técnicos e à configuração de nossas fábricas. Depois, um colega me 
perguntou se eu tinha verificado se esse fornecedor assinou um contrato de 
confidencialidade primeiro. Eu não verifiquei. O que devo fazer agora?
R: Entre em contato imediatamente com seu gerente ou um membro do 
departamento jurídico. Esperamos que esse fornecedor tenha assinado um 
contrato de confidencialidade e que as informações fornecidas estejam protegidas 
por esse contrato. Entretanto, sempre confirme isso antes de divulgar informações 
possivelmente confidenciais a terceiros. Isso evita qualquer dano à reputação ou à 
marca da nossa empresa. 

Se o fornecedor não assinou um acordo de confidencialidade, entre em contato com 
o Gerenciamento de Suprimentos para garantir que haja um contrato assinado e para 
comunicar ao fornecedor como as informações compartilhadas devem ser tratadas.
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Usamos propriedade da empresa de maneira responsável

Por que somos responsáveis 

Muito do que fazemos envolve a propriedade da empresa, desde os logotipos 
da marca que exibimos orgulhosamente até os nossos dispositivos eletrônicos e 
os nossos espaços de trabalho. A propriedade da empresa também se estende a 
viagens e recursos financeiros, como cartões de crédito corporativos. E não se 
esqueça da nossa documentação. Até este Código pertence à empresa.

Como nosso trabalho depende da propriedade da empresa, precisamos ter 
cuidado com ela e mantê-la segura. Por exemplo, a propriedade da empresa, 
como computadores, deve ser usada adequadamente, e as despesas de viagem 
devem ser documentadas com precisão. 

Protegendo e usando adequadamente a propriedade da empresa, mantemos a 
alta qualidade de nossas soluções e nossos serviços.

Como posso agir com responsabilidade

Farei o seguinte para tratar cada tipo de propriedade da empresa que uso com cuidado:

• Só usarei propriedade da empresa de maneira profissional e autorizada. 

• Protegerei e/ou guardarei propriedade da empresa depois de usá-la.

• Seguirei os procedimentos ao fazer compras em nome da empresa.

• Registrarei com precisão transações financeiras e despesas.

• Não usarei indevidamente computadores, dispositivos ou sistemas de TI da empresa.

• Não compartilharei ativos comerciais com pessoas de fora da empresa.

• Não me envolverei em comunicações que violem as políticas da empresa.

• Seguirei todas as regras relacionadas ao uso da empresa de sistemas aéreos não 
tripulados (drones).

• Denunciarei quaisquer violações dessas práticas a um gerente, um contato de Recursos 
Humanos ou Relações Trabalhistas, um membro do departamento jurídico ou a  
Linha Direta de Conformidade da John Deere.

Nossa responsabilidade
Considere a forma como usamos a propriedade da empresa de alguma 
forma todos os dias. Cabe a cada um de nós proteger tais ativos e 
usá-los adequadamente.

Nossos recursos
Política Global de Recursos Eletrônicos
Política Global de Criação e Retenção de E-mail
Política Global de Segurança das Informações
Política Global de Viagens
Política Global de Sistemas de Aeronaves Não 
Tripuladas (UAS)
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Protegemos a empresa contra ameaças à segurança cibernética

Por que somos responsáveis 

Devemos ser cautelosos ao usar nossos ativos de informação para que eles 
permaneçam seguros.

Concorrentes antiéticos, hackers ou outras pessoas podem usar ameaças de 
segurança cibernética para tentar roubar nossas informações ou comprometer 
nossos sistemas. Nós dificultamos o trabalho deles quando usamos nossos 
sistemas e dispositivos com segurança.

Nossa responsabilidade
Administramos nossos negócios usando dados e tecnologia. E dados e 
tecnologia são cada vez mais importantes nos produtos que vendemos. 
Isso os torna valiosos para os demais. Todos nós somos responsáveis 
por proteger esses ativos e ferramentas cruciais contra ameaças. 
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Perguntas Frequentes: Segurança cibernética
Devemos ficar alertas e falar se virmos algo que possa ser um incidente de segurança 
cibernética. 

P: O que a empresa considera um incidente? 

R: Um incidente pode ser uma ação que causa exposição ou perda de dados e/ou 
atividade de conta suspeita. Os exemplos incluem:

• Notar uma quantidade anormal de dados sendo extraída de um aplicativo
• Descobrir que um aplicativo está fornecendo acesso a dados que não deveria
• Descobrir que dados foram excluídos de um aplicativo
• Perceber que informações confidenciais da empresa estão expostas 

publicamente em um aplicativo de terceiros
• Descobrir atividade anormal em um sistema
• Descobrir credenciais de aplicativos da empresa em um repositório público
• Descobrir que uma conta de e-mail foi comprometida

P: Como comunico um incidente?

R: Clique no botão "Relatar um incidente" no topo da página inicial da Segurança 
de TI Global ou denuncie-o pela Linha Direta de Conformidade da John Deere. 
Os funcionários de organizações ainda não integradas à rede da Deere devem 
seguir os procedimentos de denúncia de sua organização.

P: O que é engenharia social? 

R: Engenharia social é a arte de manipular as pessoas para que elas realizem ações 
ou revelem informações confidenciais. Isso pode ser feito por telefone, e-mail, 
mídias sociais ou pessoalmente. 

P: O que é phishing? 

R: Phishing é uma forma de engenharia social que tenta usar e-mail ou sites 
maliciosos para adquirir informações fingindo ser uma fonte confiável. Um 
exemplo é um e-mail pedindo que alguém responda com a senha da sua conta 
para que ela possa ser redefinida. Isso engana o usuário para que ele revele 
informações confidenciais que podem ser usadas para fins fraudulentos.
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Como posso agir com responsabilidade

Ajudarei a proteger a empresa de ameaças de segurança cibernética fazendo o seguinte:

• Estarei vigilante com sinais de ameaças à segurança cibernética, como e-mails de phishing e 
tentativas de engenharia social.

• Seguirei as políticas e diretrizes de segurança da informação da empresa.

• Criarei senhas e palavras-passe privadas e complexas.

• Evitarei acessar ou compartilhar informações eletrônicas confidenciais, a menos que eu 
tenha autorização.

• Limitarei as informações confidenciais que envio por e-mail. Se enviar informações 
confidenciais, vou protegê-las adequadamente. 

• Só usarei software de código aberto de acordo com os procedimentos de código aberto da 
empresa. 

• Vou me abster de interagir com e-mails que contenham links ou anexos suspeitos.

• Vou me abster de fazer login em redes públicas gratuitas ou não protegidas com dispositivos 
ou contas da empresa sem estar logado na rede virtual privada (VPN) da empresa.

• Relatarei qualquer ameaça potencial de segurança cibernética, incluindo ataques a nossos 
fornecedores ou outros parceiros de negócios, ao meu gerente e à Global Information 
Security.

• Fecharei e bloquearei qualquer dispositivo ou conta da empresa quando não os estiver 
usando.

• Garantirei que os dispositivos da minha empresa estejam fisicamente protegidos sempre 
que não estiverem em minha posse. 

• Reportarei qualquer equipamento perdido ou roubado ao meu gerente e à Global 
Information Security.

Nossos recursos
Política Global de Recursos Eletrônicos
Política Global de Criação e Retenção de E-mail
Política Global de Classificação de Informações
Política Global de Segurança das Informações
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Criamos, mantemos e gerenciamos registros precisos

Por que somos responsáveis 

Preparamos e preservamos registros relacionados às finanças da empresa e às atividades 
empresariais. Nós nos destacamos tomando decisões responsáveis e de acordo com a lei 
que são baseadas em registros precisos. Uma parte fundamental do cumprimento de nossas 
obrigações legais é criar registros que reflitam precisamente as transações que fazemos.

Nossa responsabilidade
Nossa reputação é baseada na segurança, qualidade e confiabilidade  
de nossos produtos, tecnologias, soluções e serviços.

Perguntas e Respostas: Manutenção de registros
P: Assumi o cargo de um colega que está sendo transferido para outro departamento. 
Durante nossa transição, descobri que esse colega mantinha um grande número de 
arquivos. Preciso salvá-los?

R: Quando transições ocorrem, é especialmente importante identificar e revisar 
arquivos físicos e eletrônicos. Nessa situação, se o colega que está sendo transferido 
ainda estiver na empresa, deverá ser envolvido na decisão do status dos arquivos. 
Você também pode consultar seu gerente para receber orientações. Geralmente, a 
decisão sobre a manutenção dos arquivos depende do tipo. Se precisarmos deles 
para operações comerciais ou para comprovar o cumprimento das leis relevantes, 
você deverá mantê-los. A Programação Global de Retenção de Registros orienta 
nossas decisões sobre todos os registros. Devemos consultar a programação antes 
de descartar os registros. Verifique com o departamento jurídico se tiver dúvidas.

Como posso agir com responsabilidade

Farei o seguinte para documentar informações com atenção e precisão:

• Gerenciarei registros de acordo com as políticas e orientações da empresa. 
• Manterei registros precisos, especialmente financeiros. 
• Usarei os controles internos da empresa ao gerenciar registros.
• Vou me abster de usar indevidamente qualquer registro, recurso ou documento da 

empresa.
• Armazenarei registros da empresa apenas em locais aprovados pela empresa.
• Classificarei as informações adequadamente para proteger as informações da 

empresa e manter a confiança das partes interessadas.
• Entrarei em contato com o departamento jurídico se tiver alguma dúvida sobre a 

criação ou eliminação de registros da empresa.
• Comunicarei qualquer uso indevido dos registros a um gerente, meu contato de 

Recursos Humanos, um membro do departamento jurídico ou a Linha Direta de 
Conformidade da John Deere.

Nossos recursos
Política Global de Recursos Eletrônicos
Política Global de Criação e Retenção de E-mail
Política Global de Classificação de Informações
Política Global de Segurança das Informações
Política Global de Gerenciamento de Dados
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Valorizamos a segurança do produto e os altos padrões de qualidade

Por que somos responsáveis 

Usando nossa Regra Geral para Segurança de Produtos como guia, nós nos 
esforçamos para criar produtos seguros e confiáveis para nossos clientes. Além de 
cumprir os requisitos regulamentares, nossos projetos devem atender ou exceder 
a meta dos padrões de segurança relevantes e aplicáveis do setor. Conseguimos 
dar um apoio ainda melhor a nossos clientes quando inovamos e recebemos o 
melhor serviço e suporte possível. 

Nossa responsabilidade
Nossa reputação é baseada na segurança, qualidade e confiabilidade  
de nossos produtos, tecnologias, soluções e serviços.

Como posso agir com responsabilidade

Manterei nossos compromissos com a segurança e a qualidade. Em específico:

• Continuarei desenvolvendo minha compreensão das necessidades dos clientes.
• Serei guiado por nossos valores fundamentais em todas as áreas do meu 

trabalho, incluindo a segurança. 
• Se encontrar um potencial problema de segurança ou qualidade, vou comunicá-lo 

a um gerente ou ao representante de segurança do produto da unidade.

Nossos recursos
Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
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Nossas  
comunidades

Como trabalhamos:

Além de apoiar nossa empresa, nossos fornecedores, 
revendedores, distribuidores e a nós mesmos, também somos 
responsáveis por manter nossas comunidades.
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Protegemos o meio ambiente

Por que somos responsáveis 

Fundamentalmente, a preservação do meio ambiente afeta a forma como 
trabalhamos no nível da unidade. Em cada unidade, buscamos conformidade, 
eficiência energética e sustentabilidade. Consideramos os impactos ecológicos 
na tomada de decisões. Reportamos incidentes ambientais conforme exigido 
pelas leis e regulamentos locais. Cada uma de nossas fábricas também tem um 
sistema de gestão dedicado ao meio ambiente.

A consciência ambiental também importa quando desenvolvemos novos 
produtos e tecnologias. Nossas inovações equilibram conformidade, segurança 
e sustentabilidade. Atendemos às necessidades dos clientes e também 
respeitamos a natureza.

Nossa responsabilidade
Projetar locais de trabalho ambientalmente eficientes e criar 
produtos sustentáveis e ambientalmente seguros estão entre 
nossas maiores prioridades.

Como posso agir com responsabilidade

Ajudarei a proteger e preservar o meio ambiente fazendo o seguinte:

• Respeitarei as normas e os requisitos legais ambientais aplicáveis.

• Gerenciarei meus recursos com responsabilidade no trabalho.

• Tentarei poupar água e energia no local de trabalho.

• Tentarei reduzir a quantidade de lixo que produzo no trabalho. 

• Considerarei fatores ambientais ao tomar decisões.

• Denunciarei qualquer violação de nossa Política Global de Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança a meu gerente, meu contato de Recursos Humanos ou Relações 
Trabalhistas, um membro do departamento jurídico ou a Linha Direta de 
Conformidade da John Deere.

Nossos recursos
Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
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Participamos do processo político com responsabilidade

Por que somos responsáveis 

Como cidadãos, temos o direito de somar nossas vozes ao nosso governo 
e defender o que achamos importante. Podemos contribuir, se quisermos, 
para as causas políticas que escolhemos. A empresa respeita e apoia nosso 
direito de participar de causas políticas como indivíduos, fora do local de 
trabalho. A ação política individual depende de nós.

No entanto, não temos o direito de trazer nossos interesses políticos 
pessoais para o local de trabalho. Também não temos o direito de nos 
envolvermos em política em nome da empresa. Nossa política pessoal não 
deve se misturar com os negócios da empresa. É importante não dar a 
impressão de que nossas crenças individuais pertencem à empresa.

De maneira semelhante ao envolvimento com a mídia, nunca devemos 
nos envolver em atividades políticas em nome da empresa, a menos que 
estejamos autorizados a fazê-lo. Quando surgirem perguntas, devemos 
buscar orientação da equipe de Relações Públicas. É trabalho deles 
representar a empresa em questões políticas e que afetam nossos negócios. 
Devemos também respeitar as restrições éticas e legais que regem a 
atividade política corporativa e orientam o engajamento político da empresa.

Como posso agir com responsabilidade

Como indivíduo, posso participar da política de qualquer maneira que escolher de 
acordo com a lei e as políticas aplicáveis da empresa. No entanto, considerarei o 
seguinte antes de participar de atividade política: 

• Só agirei em nome da empresa com relação a questões políticas se estiver 
explicitamente autorizado a fazê-lo.

• Garantirei que qualquer comunicação ou declaração que eu fizer seja claramente 
identificada como minhas opiniões pessoais, não da empresa, a menos que 
expressamente autorizado pela empresa.

• Vou me abster de usar tempo ou recursos da empresa para apoiar uma causa 
política pessoal, um partido ou um candidato.

• Verificarei com um membro da equipe de Relações Públicas ou do departamento 
jurídico se tiver alguma dúvida sobre participação em atividades políticas.

Nossos recursos
Política Global Anticorrupção
Política Global de Conflitos de Interesse
Política Global de Presentes, Entretenimento e 
Refeições

Nossa responsabilidade
Apoiar nossa sociedade também significa participar da política 
que a governa. Devemos sempre participar do processo político 
de maneira responsável e com integridade.
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Conclusão e  
recursos

Como trabalhamos:

Nosso Código encerra-se com nossos agradecimentos, um 
lembrete da importância da conformidade e uma lista de 
recursos úteis. 
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Declaração final

Consequências da não conformidade

Cada um de nós deve cumprir os princípios estabelecidos em nosso Código e 
nas políticas da empresa. Devemos sempre fazer o nosso melhor para cumprir 
esses padrões e as leis aplicáveis. 

Se tivermos dúvidas ou preocupações sobre como alcançar conformidade, 
o melhor a fazer é perguntar. Dependendo da área em que temos dúvidas, 
podemos verificar com um gerente ou um membro do departamento de 
conformidade. A próxima seção do Código também apresenta links para 
políticas, recursos e contatos para referência. 

Cumprir o Código e fazer perguntas quando necessário ajuda todos nós a 
evitar as infelizes consequências que acompanham a não conformidade. 
Ações não conformes podem resultar em ações disciplinares, multas, 
penalidades ou rescisão. Seguir a lei e agir de maneira ética é bom para os 
colaboradores e para a empresa.

Obrigado por continuar trabalhando conosco.
Sua integridade e seu comprometimento nos mantêm em 
uma posição de força. Seguindo nosso Código, continuamos 
entregando a qualidade e a inovação que nossos clientes esperam. 
Honramos nosso comprometimento de apoiá-los e entregar valor 
nos produtos, nos serviços e na tecnologia que fornecemos.
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Políticas

• Política Global Anticorrupção

• Política Global de Minerais de Conflito

• Política Global de Conflitos de Interesse 

• Política Global de Direitos Autorais

• Política Global Contra Álcool e Drogas

• Política Global de Recursos Eletrônicos

• Política Global de Criação e Retenção de E-mail

• Política Global de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

• Política Global de Controles de Exportação

• Política Global de Presentes, Entretenimento e Refeições

• Política Global de Classificação de Informações

• Política Global de Segurança das Informações

• Política Global de Abuso de Informações Privilegiadas

• Política Global de Comunicações Públicas e de Mídia de 
Notícias

• Política Global contra Discriminação e Assédio

• Política Global Contra Retaliação

• Política Global de Privacidade

• Política Global de Gerenciamento de Dados 

• Política Global de Denúncias

• Política de Mídia Social Global

• Política Global de Comunicações com Fornecedores

• Política Global sobre Local de Trabalho sem Fumo

• Política Global de Viagens

• Política Global de Sistemas de Aeronaves Não 
Tripuladas (UAS)

• Política Global de Prevenção Contra Violência no 
Local de Trabalho

Acesse o Portal de Conformidade online para visualizar as políticas globais de conformidade, incluindo as seguintes:
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Recursos Contatos

• Regras Corporativas Vinculantes

• Portal de Conformidade 

• Sistema de Emissão de Relatórios Online de Conflito de Interesse

• Sistema de Emissão de Relatórios Online sobre Presentes

• Sustentabilidade

• Declaração de Privacidade da Empresa 

• Linha Direta de Conformidade da John Deere

• Apoio aos Direitos Humanos em Nossas Práticas de Negócios 

• Relações de Investidores

• Security.Deere.com

• Código de Conduta do Fornecedor

• Centro de Conduta Global nos Negócios

• Embaixadores de Conformidade (normalmente o gerente contábil ou o 
controller da unidade)

• Vice-presidente e Diretor de Conformidade da Deere & Company

• Linha Direta de Conformidade da John Deere

 Comitê da Linha Direta de Conformidade

 P.O. Box 1192

 Moline, IL 61266-1192

 EUA

• Departamento Jurídico

• Relações Públicas

• Conformidade de Gerenciamento de Suprimentos

• Seu departamento local de Recursos Humanos ou Relações Trabalhistas

Encontre mais ajuda e suporte nos recursos abaixo: Em caso de dúvidas sobre o Código de Conduta Empresarial ou nossas 
políticas, entre em contato com um ou mais dos contatos abaixo: 
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COMO 
TRABALHAMOS  
Conclusão e recursos

COMO 
TRABALHAMOS 
Nossas comunidades

COMO 
TRABALHAMOS   
Nossa empresa

COMO 
TRABALHAMOS   
Com outras pessoas

COMO TRABALHAMOS  
Dentro da nossa 
empresa

COMO 
TRABALHAMOS  
Vivendo nossos valores

COMO TRABALHAMOS  
Nossos valores e Nosso 
Propósito Maior

Índice 

https://www.deere.com/assets/pdfs/common/privacy-and-data/bcr-statements/bcr_en_EN.pdf
https://deere.gan-compliance.com/
https://deere.gan-compliance.com/
https://deere.gan-compliance.com/recipient/welcome
https://www.deere.com/en/our-company/sustainability/
https://www.deere.com/en/privacy-and-data/
https://johndeere.ethicspoint.com/
https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_downloads/support/Support-of-Human-Rights-in-Our-Business-Practices_2021.pdf
https://investor.deere.com/investor-resources/default.aspx#section=contact
http://Security.Deere.com
https://investor.deere.com/governance/
mailto:CGBC%40JohnDeere.com?subject=Center%20for%20Global%20Business%20Conduct
https://deere.gan-compliance.com/
https://deere.gan-compliance.com/
https://johndeere.ethicspoint.com/
mailto:GLSGwebsite%40johndeere.com?subject=Legal%20Department
mailto:publicrelations%40johndeere.com%20?subject=Public%20Relations
mailto:90SMCompliance%40JohnDeere.com?subject=Supply%20Management%20Compliance
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